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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        األربعني النوويةاألربعني النوويةاألربعني النوويةاألربعني النووية

))))١١١١((((        

        
ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعينه ونسـتغفره ونعوذ �� تعاىل من رشور ٔانفسـنا 
وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد وسيئات ٔاعاملنا، فٕانه من هيده هللا فال مضل '، ومن يضلل فال هادي '، ؤاشهد 

سـو'، صـىل هللا سـو'، صـىل هللا سـو'، صـىل هللا سـو'، صـىل هللا ٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ورٔان ال ٕا' ٕاال هللا وحده ال رشيك '، ؤاشـهد ٔان محمـًدا عبـده ور
        . . . . عليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDينعليه وعىل آ' ؤاحصابه ومن تبعهم ٕ�حسان ٕاىل يوم اDين

        ........بعدبعدبعدبعد    أماأماأماأما    ثمثمثمثم

    عـسالعـسالعـسالعـسال    بـنبـنبـنبـن    صـفوانصـفوانصـفوانصـفوان    حـديثحـديثحـديثحـديث    يفيفيفيف    كـامكـامكـامكـام    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    قالقالقالقال    فقدفقدفقدفقد    بمكبمكبمكبمك    مفرحبًامفرحبًامفرحبًامفرحبًا

نd ««««    ::::----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    بقـولبقـولبقـولبقـول    وابرشواوابرشواوابرشواوابرشوا    »»»»الِْعملِْ الِْعملِْ الِْعملِْ الِْعملِْ     ِبَطاِلِب ِبَطاِلِب ِبَطاِلِب ِبَطاِلِب     َمْرَحبًاَمْرَحبًاَمْرَحبًاَمْرَحبًا«««« e
نd ا e
نd ا e
نd ا e
    الَْمالئَِكـةَ الَْمالئَِكـةَ الَْمالئَِكـةَ الَْمالئَِكـةَ     ا

    ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ     يَلْـَتِمُس يَلْـَتِمُس يَلْـَتِمُس يَلْـَتِمُس     َطرِيقًـاَطرِيقًـاَطرِيقًـاَطرِيقًـا    َسـqََ َسـqََ َسـqََ َسـqََ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ ««««    ::::وقو'وقو'وقو'وقو'    ،،،،»»»»يَْطلُُب يَْطلُُب يَْطلُُب يَْطلُُب     ِبَماِبَماِبَماِبَما    ِرًضاِرًضاِرًضاِرًضا    الِْعملِْ الِْعملِْ الِْعملِْ الِْعملِْ     ِلَطاِلِب ِلَطاِلِب ِلَطاِلِب ِلَطاِلِب     اoْجِنَحَهتَااoْجِنَحَهتَااoْجِنَحَهتَااoْجِنَحَهتَا    لَتَضعُ لَتَضعُ لَتَضعُ لَتَضعُ 

ُ     َسهdلَ َسهdلَ َسهdلَ َسهdلَ     ِعلًْماِعلًْماِعلًْماِعلًْما duا ُ duا ُ duا ُ duَىل     َطرِيقًاَطرِيقًاَطرِيقًاَطرِيقًا    بهبهبهبه    َ'ُ َ'ُ َ'ُ َ'ُ     ا
e
َىل ا
e
َىل ا
e
َىل ا
e
    العـملالعـملالعـملالعـمل    هبـذاهبـذاهبـذاهبـذا    لنـالنـالنـالنـا    ييـرسييـرسييـرسييـرس    ٔانٔانٔانٔان    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    فنسألفنسألفنسألفنسأل    »»»»الَْجنdةِ الَْجنdةِ الَْجنdةِ الَْجنdةِ     ا

            ....وموالهوموالهوموالهومواله    ذ�ذ�ذ�ذ�    ويلويلويلويل    ٕانهٕانهٕانهٕانه    حييناحييناحييناحيينا    ماماماما    بهبهبهبه    ميتعناميتعناميتعناميتعنا    ؤانؤانؤانؤان    �لعمل،�لعمل،�لعمل،�لعمل،    حيفظناحيفظناحيفظناحيفظنا    ؤانؤانؤانؤان    اجلنة،اجلنة،اجلنة،اجلنة،    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    طريقًاطريقًاطريقًاطريقًا

    احلصوراحلصوراحلصوراحلصور    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد    هوهوهوهو    وصاحهباوصاحهباوصاحهباوصاحهبا    املباركة،املباركة،املباركة،املباركة،    النوويةالنوويةالنوويةالنووية    أالربعنيأالربعنيأالربعنيأالربعني    هذههذههذههذه    يفيفيفيف    أالولأالولأالولأالول    اDرساDرساDرساDرس    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا

    وإالماموإالماموإالماموإالمام    ----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    الشافعيالشافعيالشافعيالشافعي    النوويالنوويالنوويالنووي    رشفرشفرشفرشف    بنبنبنبن    حيىيحيىيحيىيحيىي    زكر�زكر�زكر�زكر�    ٔابؤابؤابؤابو    اDيناDيناDيناDين    حمييحمييحمييحميي    إالمامإالمامإالمامإالمام

    ''''    ----وعـالوعـالوعـالوعـال    جـلجـلجـلجـل----    هللاهللاهللاهللا    كتـبكتـبكتـبكتـب    وقـدوقـدوقـدوقـد    �رعـة،�رعـة،�رعـة،�رعـة،    تـصانيفتـصانيفتـصانيفتـصانيف    ''''    املـسلمنياملـسلمنياملـسلمنياملـسلمني    ٔاعالمٔاعالمٔاعالمٔاعالم    منمنمنمن    عملعملعملعمل    النوويالنوويالنوويالنووي
        ....فهيافهيافهيافهيا    بتصنيفبتصنيفبتصنيفبتصنيف    ذكرذكرذكرذكر    ''''    وهووهووهووهو    ٕاالٕاالٕاالٕاال    املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    مساجدمساجدمساجدمساجد    منمنمنمن    مسجًدامسجًدامسجًدامسجًدا    جتدجتدجتدجتد    فالفالفالفال    التوفيقالتوفيقالتوفيقالتوفيق

        -اهللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    -النوويالنوويالنوويالنووي    اإلماماإلماماإلماماإلمام    مصنفاتمصنفاتمصنفاتمصنفات
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    رشحـهرشحـهرشحـهرشحـه««««    ومهنـاومهنـاومهنـاومهنـا    ،،،،»»»»الـصاحلنيالـصاحلنيالـصاحلنيالـصاحلني    ر�ضر�ضر�ضر�ض««««    ومهناومهناومهناومهنا    ،،،،»»»»النوويةالنوويةالنوويةالنووية    أالربعونأالربعونأالربعونأالربعون««««    هذههذههذههذه    كتبهكتبهكتبهكتبه    ٔاشهرٔاشهرٔاشهرٔاشهر    منمنمنمن

    مــنمــنمــنمــن    ذ�ذ�ذ�ذ�    غــريغــريغــريغــري    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    »»»»الــشافعيالــشافعيالــشافعيالــشافعي    الفقــهالفقــهالفقــهالفقــه    يفيفيفيف    ا�مــوعا�مــوعا�مــوعا�مــوع««««    كتــابكتــابكتــابكتــاب    ومهنــاومهنــاومهنــاومهنــا    ،،،،»»»»مــسملمــسملمــسملمــسمل    حصــيححصــيححصــيححصــيح    عــىلعــىلعــىلعــىل

        ....العملالعملالعملالعمل    لهذالهذالهذالهذا    واصطفاهواصطفاهواصطفاهواصطفاه    وفقهوفقهوفقهوفقه    ----وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    ----    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    عىلعىلعىلعىل    تدلتدلتدلتدل    اليتاليتاليتاليت    الكثريةالكثريةالكثريةالكثرية    املصنفاتاملصنفاتاملصنفاتاملصنفات

        ::::ووفاتهووفاتهووفاتهووفاته    مولدهمولدهمولدهمولده

DوDوDوDينـسبينـسبينـسبينـسب    و©�و©�و©�و©�    نوىنوىنوىنوى    مدينةمدينةمدينةمدينة    يفيفيفيف    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    منمنمنمن    ٦٣١٦٣١٦٣١٦٣١    سـنةسـنةسـنةسـنة    يفيفيفيف    احملرماحملرماحملرماحملرم    شهرشهرشهرشهر    يفيفيفيف    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    و    

        ....ٕالهيإالهيإالهيإالهيا    نسـبةنسـبةنسـبةنسـبة    النواويالنواويالنواويالنواوي    ٔاؤاؤاؤاو    النوويالنوويالنوويالنووي    ::::فيقولونفيقولونفيقولونفيقولون    ٕالهيإالهيإالهيإالهيا

    مـنمـنمـنمـن    ٦٧٦٦٧٦٦٧٦٦٧٦    سـنةسـنةسـنةسـنة    رجبرجبرجبرجب    منمنمنمن    بقنيبقنيبقنيبقني    لستلستلستلست    أالربعاءأالربعاءأالربعاءأالربعاء    لي»لي»لي»لي»    يفيفيفيف    ----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    تويفتويفتويفتويف    ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته

        ....----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    بب¯هبب¯هبب¯هبب¯ه    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    ودفنودفنودفنودفن    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،

        النوويةالنوويةالنوويةالنووية    األربعوناألربعوناألربعوناألربعون        اهللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    النوويالنوويالنوويالنووي    اإلماماإلماماإلماماإلمام    صنفصنفصنفصنف    أجلهاأجلهاأجلهاأجلها    منمنمنمن    التيالتيالتيالتي    األموراألموراألموراألمور    

    مقدمـةمقدمـةمقدمـةمقدمـة    يفيفيفيف    ٔاوحضهـأاوحضهـأاوحضهـأاوحضهـا    قـدقـدقـدقـد    وهـووهـووهـووهـو    ٔامـور،ٔامـور،ٔامـور،ٔامـور،    هبـاهبـاهبـاهبـا    منتـو�ً منتـو�ً منتـو�ً منتـو�ً     أالربعـنيأالربعـنيأالربعـنيأالربعـني    هـذههـذههـذههـذه    صـنفصـنفصـنفصـنف    النوويالنوويالنوويالنووي    إالمامإالمامإالمامإالمام

        الكتابالكتابالكتابالكتاب

        ....´م´م´م´م    ٔامرٔامرٔامرٔامر    وهذاوهذاوهذاوهذا    العمل،العمل،العمل،العمل،    بأمئةبأمئةبأمئةبأمئة    اقتدىاقتدىاقتدىاقتدى    ٔانهٔانهٔانهٔانه    مهنامهنامهنامهنا----۩۩۩۩

ِيت     عََىل عََىل عََىل عََىل     َحِفظََحِفظََحِفظََحِفظَ    َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ ««««    وهووهووهووهو    طرقطرقطرقطرق    ''''    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    هذاهذاهذاهذا    حديث،حديث،حديث،حديث،    وردوردوردورد    ٔانٔانٔانٔان    ::::ولولولوليقيقيقيق    هوهوهوهو dِيت ا·م dِيت ا·م dِيت ا·م dْربَِعـنيَ     ا·مoْربَِعـنيَ اoْربَِعـنيَ اoْربَِعـنيَ اoا    

ُ     بََعثَهُ بََعثَهُ بََعثَهُ بََعثَهُ     ِديِهنَاِديِهنَاِديِهنَاِديِهنَا    اoْمرِ اoْمرِ اoْمرِ اoْمرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َحِديثًاَحِديثًاَحِديثًاَحِديثًا duا ُ duا ُ duا ُ duروايـةروايـةروايـةروايـة    ويفويفويفويف    قـالقـالقـالقـال    »»»»َوالُْعلََمـاءِ َوالُْعلََمـاءِ َوالُْعلََمـاءِ َوالُْعلََمـاءِ     الُْفَقهَـاءِ الُْفَقهَـاءِ الُْفَقهَـاءِ الُْفَقهَـاءِ     ُزْمـَرةِ ُزْمـَرةِ ُزْمـَرةِ ُزْمـَرةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ     يَْومَ يَْومَ يَْومَ يَْومَ     ا::::    
ُ     بََعثَهُ بََعثَهُ بََعثَهُ بََعثَهُ «««« duا ُ duا ُ duا ُ duر     ٔايبٔايبٔايبٔايب    روايةروايةروايةرواية    ويفويفويفويف    »»»»عاملًاعاملًاعاملًاعاملًا    فَِقهيًافَِقهيًافَِقهيًافَِقهيًا    اDر اDر اDر اDَوَشـِهيًداَوَشـِهيًداَوَشـِهيًداَوَشـِهيًدا    َشـاِفًعاَشـاِفًعاَشـاِفًعاَشـاِفًعا    الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ الِْقيَاَمةِ     يَْومَ يَْومَ يَْومَ يَْومَ     َ'ُ َ'ُ َ'ُ َ'ُ     َوُكْنُت َوُكْنُت َوُكْنُت َوُكْنُت ««««    داءداءداءداءا««««    

    ابـنابـنابـنابـن    روايـةروايـةروايـةروايـة    ويفويفويفويف    »»»»ِشـئَْت ِشـئَْت ِشـئَْت ِشـئَْت     الَْجنdةَ الَْجنdةَ الَْجنdةَ الَْجنdةَ     اoبواباoبواباoبواباoبواب    اoياoياoياoي    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْدُخلِ اْدُخلِ اْدُخلِ اْدُخلِ     َ'ُ َ'ُ َ'ُ َ'ُ     ِقيلَ ِقيلَ ِقيلَ ِقيلَ ««««    مسعودمسعودمسعودمسعود    ابنابنابنابن    روايةروايةروايةرواية    ويفويفويفويف

هََداءِ     ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوُحِرشَ َوُحِرشَ َوُحِرشَ َوُحِرشَ     الُْعلََماءِ الُْعلََماءِ الُْعلََماءِ الُْعلََماءِ     ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ ُزْمَرةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ ««««    معرمعرمعرمعر هََداءِ الش½ هََداءِ الش½ هََداءِ الش½     ٔانـهٔانـهٔانـهٔانـه    عىلعىلعىلعىل    احلفاظاحلفاظاحلفاظاحلفاظ    واتفقواتفقواتفقواتفق    ::::قالقالقالقال    مثمثمثمث    »»»»الش½

        ....طرقهطرقهطرقهطرقه    كرثتكرثتكرثتكرثت    وٕانوٕانوٕانوٕان    ضعيفضعيفضعيفضعيف    حديثحديثحديثحديث

    ٔانهٔانهٔانهٔانه        : : : : وقالوقالوقالوقال        كثريةكثريةكثريةكثرية        مجهرةمجهرةمجهرةمجهرة        مهنممهنممهنممهنم        وعدوعدوعدوعد        �ٔالربعني،�ٔالربعني،�ٔالربعني،�ٔالربعني،        مسيتمسيتمسيتمسيت        تصانيفتصانيفتصانيفتصانيف        صنفواصنفواصنفواصنفوا    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    ::::قالقالقالقال    مثمثمثمث----۩۩۩۩

        ....هبؤالءهبؤالءهبؤالءهبؤالء    اقتداءاقتداءاقتداءاقتداء    ذ�ذ�ذ�ذ�    صنعصنعصنعصنع

    وهـووهـووهـووهـو    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    حـديثحـديثحـديثحـديث    وهووهووهووهو    صنفصنفصنفصنف    ٔانهٔانهٔانهٔانه    يفيفيفيف    أالصيلأالصيلأالصيلأالصيل    والسببوالسببوالسببوالسبب----۩۩۩۩
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َ ««««    حصيححصيححصيححصيح    حديثحديثحديثحديث dنَرض َ dنَرض َ dنَرض َ dنَرض     ُ duا ُ duا ُ duا ُ duعَ     اْمَرًءااْمَرًءااْمَرًءااْمَرًءا    ا عَ َمسِ عَ َمسِ عَ َمسِ اَها    فََوعَاَهافََوعَاَهافََوعَاَهافََوعَاَها    َمَقالَِيت َمَقالَِيت َمَقالَِيت َمَقالَِيت     َمسِ dدoاَهافَا dدoاَهافَا dدoاَهافَا dدoفَا     َÆَ َÆَ َÆَ َÆَ    َعهَا َعهَاَمسِ َعهَاَمسِ َعهَاَمسِ         ....»»»»َمسِ

    صـنفصـنفصـنفصـنف    منمنمنمن    مفهنممفهنممفهنممفهنم    خمتلفة،خمتلفة،خمتلفة،خمتلفة،    ٔابوابٔابوابٔابوابٔابواب    يفيفيفيف    أالربعنيأالربعنيأالربعنيأالربعني    صنفواصنفواصنفواصنفوا    أالمئةأالمئةأالمئةأالمئة    هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء    ٔانٔانٔانٔان    ----هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    قالقالقالقال    مثمثمثمث

    قدقدقدقد""""    ::::هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه    قالقالقالقال    مثمثمثمث    اخلطب،اخلطب،اخلطب،اخلطب،    يفيفيفيف    وبعضهموبعضهموبعضهموبعضهم    االٓداب،االٓداب،االٓداب،االٓداب،    يفيفيفيف    صنفصنفصنفصنف    منمنمنمن    ومهنمومهنمومهنمومهنم    العقائد،العقائد،العقائد،العقائد،    يفيفيفيف

    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،    مجيعمجيعمجيعمجيع    عىلعىلعىلعىل    مشـمت»مشـمت»مشـمت»مشـمت»    حديثًاحديثًاحديثًاحديثًا    ٔاربعونٔاربعونٔاربعونٔاربعون    ويهويهويهويه    ،،،،""""لكهلكهلكهلكه    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    ٔامهٔامهٔامهٔامه    ٔاربعنئاربعنئاربعنئاربعني    مجعمجعمجعمجع    رٔايترٔايترٔايترٔايت

    عىلعىلعىلعىل        تشـمتلتشـمتلتشـمتلتشـمتل        الفقه،الفقه،الفقه،الفقه،        منمنمنمن        قواعدقواعدقواعدقواعد        عىلعىلعىلعىل        تشـمتلتشـمتلتشـمتلتشـمتل    أالصول،أالصول،أالصول،أالصول،    عىلعىلعىلعىل    تشـمتلتشـمتلتشـمتلتشـمتل    التوحيد،التوحيد،التوحيد،التوحيد،    عىلعىلعىلعىل    تشـمتلتشـمتلتشـمتلتشـمتل

        ....ذ�ذ�ذ�ذ�    لكلكلكلك    عىلعىلعىلعىل    مشـمت»مشـمت»مشـمت»مشـمت»    االٓداب،االٓداب،االٓداب،االٓداب،    عىلعىلعىلعىل    تشـمتلتشـمتلتشـمتلتشـمتل    واخلطب،واخلطب،واخلطب،واخلطب،    الوعظالوعظالوعظالوعظ

    مـدارمـدارمـدارمـدار    بـأنبـأنبـأنبـأن    العلـامءالعلـامءالعلـامءالعلـامء    وصـفهوصـفهوصـفهوصـفه    قـدقـدقـدقـد    اDيـناDيـناDيـناDيـن    قواعـدقواعـدقواعـدقواعـد    مـنمـنمـنمـن    عظميـةعظميـةعظميـةعظميـة    قاعـدةقاعـدةقاعـدةقاعـدة    مهنامهنامهنامهنا    حديثحديثحديثحديث    ولكولكولكولك    ::::قالقالقالقال

    أالربعـنيأالربعـنيأالربعـنيأالربعـني    هـذههـذههـذههـذه    يفيفيفيف    لزتملزتملزتملزتماااا    مثمثمثمث    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،    حنوحنوحنوحنو    ٔاؤاؤاؤاو    ثلثهثلثهثلثهثلثه    ٔاؤاؤاؤاو    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    نصفنصفنصفنصف    هوهوهوهو    ٔاؤاؤاؤاو    عليه،عليه،عليه،عليه،    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم

    أالسـانيدأالسـانيدأالسـانيدأالسـانيد    حمذوفـةحمذوفـةحمذوفـةحمذوفـة    ؤاذكرهـاؤاذكرهـاؤاذكرهـاؤاذكرهـا    ومـسملومـسملومـسملومـسمل    البخـاريالبخـاريالبخـاريالبخـاري    حصيحيحصيحيحصيحيحصيحي    يفيفيفيف    ومعظمهاومعظمهاومعظمهاومعظمها    حصيحة،حصيحة،حصيحة،حصيحة،    تكونتكونتكونتكون    ٔانٔانٔانٔان

        ....----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    شاءشاءشاءشاء    ٕانٕانٕانٕان----    هباهباهباهبا    ×نتفاع×نتفاع×نتفاع×نتفاع    ويعمويعمويعمويعم    حفظهاحفظهاحفظهاحفظها    ليسهلليسهلليسهلليسهل

    ٔانٔانٔانٔان    ٕاالٕاالٕاالٕاال    أالحاديـث،أالحاديـث،أالحاديـث،أالحاديـث،    مـنمـنمـنمـن    كثـريكثـريكثـريكثـري    يفيفيفيف    منهمنهمنهمنه    سقطسقطسقطسقط    الرشطالرشطالرشطالرشط    هذاهذاهذاهذا    ٔانٔانٔانٔان    لنالنالنالنا    وسـيتبنيوسـيتبنيوسـيتبنيوسـيتبني    ذكرهذكرهذكرهذكره    ماماماما    هذاهذاهذاهذا

    قواعـدقواعـدقواعـدقواعـد    مـنمـنمـنمـن    ´مة´مة´مة´مة    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    ٔاهنأاهنأاهنأاهنا    عىلعىلعىلعىل    رجرجرجرجختختختخت    الالالال    مهنامهنامهنامهنا    الرشطالرشطالرشطالرشط    سقطسقطسقطسقط    اليتاليتاليتاليت    حىتحىتحىتحىت    أالحاديثأالحاديثأالحاديثأالحاديث    هذههذههذههذه

ا    اDيناDيناDيناDين اال́زت اال́زت اال́زت     هـذههـذههـذههـذه    خيـصخيـصخيـصخيـص    مـامـامـامـا    هـوهـوهـوهـو    �ختـصار�ختـصار�ختـصار�ختـصار    هـذاهـذاهـذاهـذا    واعمتـدوها،واعمتـدوها،واعمتـدوها،واعمتـدوها،    علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    وصنفواوصنفواوصنفواوصنفوا    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    ال́زت

        ....املباركةاملباركةاملباركةاملباركة    أالربعنيأالربعنيأالربعنيأالربعني

    ا©يا©يا©يا©ي    العـاملالعـاملالعـاملالعـامل    فـٕانفـٕانفـٕانفـٕان    منـه،منـه،منـه،منـه،    البـدالبـدالبـدالبـد    مـسqمـسqمـسqمـسq    هـذاهـذاهـذاهـذا    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء    بأمئةبأمئةبأمئةبأمئة    بذ�بذ�بذ�بذ�    يقتدييقتدييقتدييقتدي    ٔانهٔانهٔانهٔانه    قو'قو'قو'قو'    ٕانٕانٕانٕان    ؤاقولؤاقولؤاقولؤاقول

    فأولفأولفأولفأول    ذ�؛ذ�؛ذ�؛ذ�؛    عىلعىلعىلعىل    ويثابرويثابرويثابرويثابر    العملالعملالعملالعمل    ٔالهلٔالهلٔالهلٔالهل    املالزمةاملالزمةاملالزمةاملالزمة    يكرثيكرثيكرثيكرث    ٔانهٔانهٔانهٔانه    صفاتهصفاتهصفاتهصفاته    منمنمنمن    ر�ينر�ينر�ينر�ين    عاملعاملعاملعامل    بأنهبأنهبأنهبأنه    يوصفيوصفيوصفيوصف

    ريضريضريضريض----    الـصحابةالـصحابةالـصحابةالـصحابة    ٔانٔانٔانٔان    تـرىتـرىتـرىتـرى    ٔانتٔانتٔانتٔانت    و©�و©�و©�و©�    واåالطة،واåالطة،واåالطة،واåالطة،    املشافهةاملشافهةاملشافهةاملشافهة    هوهوهوهو    التعملالتعملالتعملالتعمل    طرقطرقطرقطرق    منمنمنمن    طريقطريقطريقطريق

ــوا    ----عــهنمعــهنمعــهنمعــهنم    هللاهللاهللاهللا ــوااكن ــوااكن ــوااكن     وبكــرثةوبكــرثةوبكــرثةوبكــرثة    ----وســملوســملوســملوســمل    عليــهعليــهعليــهعليــه    هللاهللاهللاهللا    صــىلصــىلصــىلصــىل----    النــيبالنــيبالنــيبالنــيب    خمالطــةخمالطــةخمالطــةخمالطــة    بكــرثةبكــرثةبكــرثةبكــرثة    العــملالعــملالعــملالعــمل    يفيفيفيف    ٔامئــةٔامئــةٔامئــةٔامئــة    اكن

    عىلعىلعىلعىل        اكنوااكنوااكنوااكنوا        ٔايًضأايًضأايًضأايًضا        التابعنيالتابعنيالتابعنيالتابعني        ٔانٔانٔانٔان        ترىترىترىترى        ٔانتٔانتٔانتٔانت        - - - - وسملوسملوسملوسمل        عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    ماتماتماتمات    ملاملاملاملا    مثمثمثمث    مالزمته،مالزمته،مالزمته،مالزمته،

    اكنوااكنوااكنوااكنوا        التابعنيالتابعنيالتابعنيالتابعني        éبعوéبعوéبعوéبعو        ذ�ذ�ذ�ذ�        بعدبعدبعدبعد        يأيتيأيتيأيتيأيت        مثمثمثمث        الصحابة،الصحابة،الصحابة،الصحابة،        دوندوندوندون        ولكنولكنولكنولكن        وإالتقانوإالتقانوإالتقانوإالتقان    العملالعملالعملالعمل    منمنمنمن    كبريةكبريةكبريةكبرية    درجةدرجةدرجةدرجة

    منمنمنمن    يأخذونيأخذونيأخذونيأخذون    الناسالناسالناسالناس    ؤاصبحؤاصبحؤاصبحؤاصبح    الناسالناسالناسالناس    وانترشوانترشوانترشوانترش    البدعالبدعالبدعالبدع    ظهرتظهرتظهرتظهرت    ملاملاملاملا    مثمثمثمث    عالية،عالية،عالية،عالية،    درجةدرجةدرجةدرجة    عىلعىلعىلعىل    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا

    تبعـاتبعـاتبعـاتبعـا    الفهـمالفهـمالفهـمالفهـم    وضـعفوضـعفوضـعفوضـعف    العـمل،العـمل،العـمل،العـمل،    ضعفضعفضعفضعف    هناهناهناهنا    مهنممهنممهنممهنم    ليتعلمواليتعلمواليتعلمواليتعلموا    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء    عندعندعندعند    اجللوساجللوساجللوساجللوس    دوندوندوندون    الكتبالكتبالكتبالكتب
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�©�©�©�©....        

    مثمثمثمث    يلـوهنم،يلـوهنم،يلـوهنم،يلـوهنم،    ا©يـنا©يـنا©يـنا©يـن    مثمثمثمث    قـرين،قـرين،قـرين،قـرين،    القـرونالقـرونالقـرونالقـرون    خـريخـريخـريخـري««««    ::::يقـوليقـوليقـوليقـول    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    ©�©�©�©�
    مـنمـنمـنمـن    مـاذا؟مـاذا؟مـاذا؟مـاذا؟    ëحيـةëحيـةëحيـةëحيـة    منمنمنمن    منه،منه،منه،منه،    ٔاضعفٔاضعفٔاضعفٔاضعف    بعدهبعدهبعدهبعده    ا©يا©يا©يا©ي    قرنقرنقرنقرن    لكلكلكلك    ٔانٔانٔانٔان    ترىترىترىترى    فأنتفأنتفأنتفأنت    »»»»يلوهنميلوهنميلوهنميلوهنم    ا©ينا©ينا©ينا©ين

    العـمل،العـمل،العـمل،العـمل،    عـىلعـىلعـىلعـىل    الطـالبالطـالبالطـالبالطـالب    مثـابرةمثـابرةمثـابرةمثـابرة    ويـضعفويـضعفويـضعفويـضعف    الطلـب،الطلـب،الطلـب،الطلـب،    فيضعففيضعففيضعففيضعف    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء    ق»ق»ق»ق»    ٔاؤاؤاؤاو    ضعفضعفضعفضعف    ëحيةëحيةëحيةëحية

    عنعنعنعن    حيكحيكحيكحيك    ماماماما    هذاهذاهذاهذا    ب،ب،ب،ب،الباالباالباالبا    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن    ٔاضعفٔاضعفٔاضعفٔاضعف    بعدهبعدهبعدهبعده    ا©يا©يا©يا©ي    يكونيكونيكونيكون    يأيتيأيتيأيتيأيت    زمنزمنزمنزمن    لكلكلكلك    ٔانٔانٔانٔان    وسرتىوسرتىوسرتىوسرتى

    منمنمنمن        خريخريخريخري        مبالمبالمبالمبال        ٔاؤاؤاؤاو        ٔامرئامرئامرئامري        منمنمنمن    خريخريخريخري    بأمريبأمريبأمريبأمري    زمانزمانزمانزمان    منمنمنمن    رشرشرشرش    زمانزمانزمانزمان    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول    الالالال    """"    ::::قالقالقالقال    ٔانهٔانهٔانهٔانه    مسعودمسعودمسعودمسعود    ابنابنابنابن

    هـذههـذههـذههـذه    ٔالنٔالنٔالنٔالن    وتلـزم،وتلـزم،وتلـزم،وتلـزم،    فتـتعملفتـتعملفتـتعملفتـتعمل    متكثمتكثمتكثمتكث    ٔانٔانٔانٔان    فرصةفرصةفرصةفرصة    فهذهفهذهفهذهفهذه    ،،،،""""وعلامئمكوعلامئمكوعلامئمكوعلامئمك    رمكرمكرمكرمكااااخيخيخيخي    ذهابذهابذهابذهاب    هوهوهوهو    ٕامنإامنإامنإامنا    مال،مال،مال،مال،

        ....أالنبياءأالنبياءأالنبياءأالنبياء    وطريقةوطريقةوطريقةوطريقة    السلف،السلف،السلف،السلف،    طريقةطريقةطريقةطريقة

    ومـعومـعومـعومـع    زمانـه،زمانـه،زمانـه،زمانـه،    خـريخـريخـريخـري    نننناكاكاكاك    الرسـولالرسـولالرسـولالرسـول    النيبالنيبالنيبالنيب    الفاضلالفاضلالفاضلالفاضل    العاملالعاملالعاملالعامل    وهووهووهووهو    ����    موىسموىسموىسموىس    ٔانٔانٔانٔان    تعلمونتعلمونتعلمونتعلمون    ٔانمتٔانمتٔانمتٔانمت

    صابرصابرصابرصابر        ''''        مالزًمامالزًمامالزًمامالزًما        اخلرضاخلرضاخلرضاخلرض        منمنمنمن        متعملمتعملمتعملمتعمل        ذهبذهبذهبذهب    ذ�ذ�ذ�ذ�    ومعومعومعومع    الرسلالرسلالرسلالرسل    منمنمنمن    العزمالعزمالعزمالعزم    ٔاويلٔاويلٔاويلٔاويل    منمنمنمن    وهووهووهووهو    ذ�ذ�ذ�ذ�

    ٔانٔانٔانٔان    ----وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل----    هللاهللاهللاهللا    نسألنسألنسألنسأل    العمل،العمل،العمل،العمل،    طريقطريقطريقطريق    هوهوهوهو    وهذاوهذاوهذاوهذا    علام،علام،علام،علام،    يسـتفيديسـتفيديسـتفيديسـتفيد    حىتحىتحىتحىت    منهمنهمنهمنه    يرىيرىيرىيرى    ماماماما    عىلعىلعىلعىل

        ....وٕا�مكوٕا�مكوٕا�مكوٕا�مك    يثبتنايثبتنايثبتنايثبتنا

            األولاألولاألولاألول    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    هللاهللاهللاهللا    رسـولرسـولرسـولرسـول    مسعتمسعتمسعتمسعت    قالقالقالقال    ����    اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب    بنبنبنبن    معرمعرمعرمعر    حفصحفصحفصحفص    ٔايبٔايبٔايبٔايب    عنعنعنعن    ::::يقوليقوليقوليقول

dَما««««    ::::يقوليقوليقوليقول    ----وسملوسملوسملوسمل ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
الُ     ا الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ dَما    ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،    االoْمعَ ن

e
dَماَوا ن
e
dَماَوا ن
e
dَماَوا ن
e
    َاكنَـْت َاكنَـْت َاكنَـْت َاكنَـْت     فََمـنْ فََمـنْ فََمـنْ فََمـنْ     نَـَوى،نَـَوى،نَـَوى،نَـَوى،    َماَماَماَما    اْمِرئٍ اْمِرئٍ اْمِرئٍ اْمِرئٍ     ِلُلكِّ ِلُلكِّ ِلُلكِّ ِلُلكِّ     َوا

ىل    ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ 
e
ىلا
e
ىلا
e
ىلا
e
نَْيـا    ِجهَْرتُـهُ ِجهَْرتُـهُ ِجهَْرتُـهُ ِجهَْرتُـهُ     َاكنَـْت َاكنَـْت َاكنَـْت َاكنَـْت     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ     َوَرُسو'،َوَرُسو'،َوَرُسو'،َوَرُسو'،    هللاِ هللاِ هللاِ هللاِ     ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ     َوَرُسو'َوَرُسو'َوَرُسو'َوَرُسو'    هللاِ هللاِ هللاِ هللاِ     ا ُDِنَْيـا ُDِنَْيـا ُDِنَْيـا ُDِ    

ىل    تُهُ تُهُ تُهُ تُهُ فَهِْجرَ فَهِْجرَ فَهِْجرَ فَهِْجرَ     يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،    اْمراoةاْمراoةاْمراoةاْمراoة    اoواoواoواoو    يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،
e
ىلا
e
ىلا
e
ىلا
e
لَْيهِ     َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ     َماَماَماَما    ا

e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
        ....»»»»ا

    قواعـدقواعـدقواعـدقواعـد    مـنمـنمـنمـن    عظميـةعظميـةعظميـةعظميـة    قاعـدةقاعـدةقاعـدةقاعـدة    ::::هـوهـوهـوهـو    صـدقصـدقصـدقصـدق    ----هللاهللاهللاهللا    رمحـهرمحـهرمحـهرمحـه----    النـوويالنـوويالنـوويالنـووي    قـالقـالقـالقـال    كـامكـامكـامكـام    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    وهذاوهذاوهذاوهذا

    ٔانٔانٔانٔان    كتـا�ً كتـا�ً كتـا�ً كتـا�ً     صـنفصـنفصـنفصـنف    ملـنملـنملـنملـن    ينبغيينبغيينبغيينبغي    ::::قالواقالواقالواقالوا    وغريهوغريهوغريهوغريه    ´دي´دي´دي´دي    بنبنبنبن    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    عبدعبدعبدعبد    يقوليقوليقوليقول    و©�و©�و©�و©�    إالسالم،إالسالم،إالسالم،إالسالم،

    هبذاهبذاهبذاهبذا    يبدءونيبدءونيبدءونيبدءون    يصنفوايصنفوايصنفوايصنفوا    حيüحيüحيüحيü    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    منمنمنمن    كثريكثريكثريكثري    ٔانٔانٔانٔان    ترىترىترىترى    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ©�©�©�©�    احلديث،احلديث،احلديث،احلديث،    هبذاهبذاهبذاهبذا    يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ 
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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

            ....ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    حصيحهحصيحهحصيحهحصيحه    يفيفيفيف    ----هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    صنعصنعصنعصنع    كامكامكامكام    وهذاوهذاوهذاوهذا    ديث،ديث،ديث،ديث،احلاحلاحلاحل

        احلديث؟احلديث؟احلديث؟احلديث؟    هبذاهبذاهبذاهبذا    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ     ملاذاملاذاملاذاملاذا
    وسـتحـصلوسـتحـصلوسـتحـصلوسـتحـصل    العـمل،العـمل،العـمل،العـمل،    هـذاهـذاهـذاهـذا    سـتطلبسـتطلبسـتطلبسـتطلب    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ::::يقوليقوليقوليقول    إالخالص،إالخالص،إالخالص،إالخالص،    عىلعىلعىلعىل    الطالبالطالبالطالبالطالب    ينهبونينهبونينهبونينهبون    ýٔهنمýٔهنمýٔهنمýٔهنم    

    نيتـكنيتـكنيتـكنيتـك    تكـونتكـونتكـونتكـون    ٔانٔانٔانٔان    طلبـك،طلبـك،طلبـك،طلبـك،    يفيفيفيف    خملصاخملصاخملصاخملصا    تكونتكونتكونتكون    ٔانٔانٔانٔان    البدالبدالبدالبد    بهبهبهبه    تنتفعتنتفعتنتفعتنتفع    ليكليكليكليك    العملالعملالعملالعمل    وهذاوهذاوهذاوهذا    العمل،العمل،العمل،العمل،    هذاهذاهذاهذا

        ....مطلبمطلبمطلبمطلب    ذ�ذ�ذ�ذ�    وراءوراءوراءوراء    ليسليسليسليس    عندهعندهعندهعنده    ماماماما    وابتغاءوابتغاءوابتغاءوابتغاء    عالعالعالعالو و و و     جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    وجهوجهوجهوجه    ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة    يهيهيهيه

    ٕامنإامنإامنإامنا        إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم        ٔاصولٔاصولٔاصولٔاصول        مدارمدارمدارمدار        : : : : يقوليقوليقوليقول        الشافعيالشافعيالشافعيالشافعي        عنعنعنعن        مأثورمأثورمأثورمأثور        ٔايًضأايًضأايًضأايًضا        وهووهووهووهو    ٔامحدٔامحدٔامحدٔامحد    إالمامإالمامإالمامإالمام    يقوليقوليقوليقول    و©�و©�و©�و©�

        ....مهنامهنامهنامهنا    �لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا    حديثحديثحديثحديث    وذكروذكروذكروذكر    ٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديثٔاحاديث    ثالثةثالثةثالثةثالثة    عىلعىلعىلعىل    يدوريدوريدوريدور

    يفيفيفيف    يـدخليـدخليـدخليـدخل    ::::وقـالوقـالوقـالوقـال    إالسـالم،إالسـالم،إالسـالم،إالسـالم،    ثلـثثلـثثلـثثلـث    هـوهـوهـوهـو    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    هـذاهـذاهـذاهـذا    ٔانٔانٔانٔان    ::::----هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه----    الشافعيالشافعيالشافعيالشافعي    وقالوقالوقالوقال
    هوهوهوهو    الشأن،الشأن،الشأن،الشأن،    عظعظعظعظميميميمي    حديثحديثحديثحديث    هوهوهوهو    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    إالسالم،إالسالم،إالسالم،إالسالم،    ربعربعربعربع    هوهوهوهو    ::::مرةمرةمرةمرة    وقالوقالوقالوقال    الفقه،الفقه،الفقه،الفقه،    منمنمنمن    ��������    سـبعنيسـبعنيسـبعنيسـبعني
        ....إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    ربعربعربعربع    إالسالم،إالسالم،إالسالم،إالسالم،    ثلثثلثثلثثلث

        �لكنية؟�لكنية؟�لكنية؟�لكنية؟    وماملرادوماملرادوماملرادوماملراد    �حلفص�حلفص�حلفص�حلفص    ماملرادماملرادماملرادماملراد

    ٔايبٔايبٔايبٔايب    عـنعـنعـنعـن    ::::قـالقـالقـالقـال    ----عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    معرمعرمعرمعر    كنيةكنيةكنيةكنية    هذههذههذههذه    حفصحفصحفصحفص    ؤابوؤابوؤابوؤابو    ،،،،""""حفصحفصحفصحفص    ٔايبٔايبٔايبٔايب    عنعنعنعن""""    ::::يقوليقوليقوليقول

        ....معرمعرمعرمعر    كنيةكنيةكنيةكنية    هوهوهوهو    حفصحفصحفصحفص    ؤابوؤابوؤابوؤابو    ----عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب    بنبنبنبن    معرمعرمعرمعر    حفصحفصحفصحفص

    هللا،هللا،هللا،هللا،    عبدعبدعبدعبد    ٔامٔامٔامٔام    الرمحن،الرمحن،الرمحن،الرمحن،    عبدعبدعبدعبد    ٔابؤابؤابؤابو    هللا،هللا،هللا،هللا،    عبدعبدعبدعبد    ٔابؤابؤابؤابو    ::::تقولتقولتقولتقول    بأم،بأم،بأم،بأم،    ٔاؤاؤاؤاو    بأببأببأببأب    بدأ بدأ بدأ بدأ     ماماماما    يهيهيهيه    ))))والكنيةوالكنيةوالكنيةوالكنية((((
        ....كنية،كنية،كنية،كنية،    تسمتسمتسمتسمىىىى    لكهالكهالكهالكها    هذههذههذههذه    ٔانس،ٔانس،ٔانس،ٔانس،    ٔامٔامٔامٔام    الرمحن،الرمحن،الرمحن،الرمحن،    عبدعبدعبدعبد    ٔامٔامٔامٔام

        ....معرمعرمعرمعر    كنيةكنيةكنيةكنية    يهيهيهيه    حفصحفصحفصحفص    ؤابوؤابوؤابوؤابو    حفص،حفص،حفص،حفص،    ٔايبٔايبٔايبٔايب    عنعنعنعن    ::::فيقولفيقولفيقولفيقول

    معناهـامعناهـامعناهـامعناهـا    يكـونيكـونيكـونيكـون    حفـصحفـصحفـصحفـص    ٔابـؤابـؤابـؤابـو    الكنيـةالكنيـةالكنيـةالكنيـة    معمعمعمعىنىنىنىن    فيكونفيكونفيكونفيكون    الشـبل،الشـبل،الشـبل،الشـبل،    أالسدأالسدأالسدأالسد    وDوDوDوD    هوهوهوهو    ::::))))احلفصاحلفصاحلفصاحلفص    ((((    

    آخـرآخـرآخـرآخـر    لقـبلقـبلقـبلقـب    و'و'و'و'    وعـال،وعـال،وعـال،وعـال،    جـلجـلجـلجـل    هللاهللاهللاهللا    ٔاسـودٔاسـودٔاسـودٔاسـود    مـنمـنمـنمـن    ٔاسـدٔاسـدٔاسـدٔاسـد    هوهوهوهو    ----عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    فعمرفعمرفعمرفعمر    أالسد،أالسد،أالسد،أالسد،

    بـنيبـنيبـنيبـني    يفـرقيفـرقيفـرقيفـرق    اااافاروقـفاروقـفاروقـفاروقـ    واكنواكنواكنواكن    احلـق،احلـق،احلـق،احلـق،    يفيفيفيف    لشدتهلشدتهلشدتهلشدته        اااأاسدٔاسدٔاسدٔاسد    اكناكناكناكن    فعمرفعمرفعمرفعمر    الفاروق،الفاروق،الفاروق،الفاروق،    وهووهووهووهو    بهبهبهبه    مشهورمشهورمشهورمشهور

        ....ذ�ذ�ذ�ذ�    عىلعىلعىلعىل    ا�Dنةا�Dنةا�Dنةا�Dنة    ويقويقويقويقميميميمي    الباطلالباطلالباطلالباطل    وبنيوبنيوبنيوبني    احلقاحلقاحلقاحلق

    - - - - وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    هوهوهوهو    كناهكناهكناهكناه    ا©يا©يا©يا©ي    يقاليقاليقاليقال    ؟؟؟؟وملاذاوملاذاوملاذاوملاذا    الكنيةالكنيةالكنيةالكنية    هبذههبذههبذههبذه    كناهكناهكناهكناه    ا©يا©يا©يا©ي    منمنمنمن
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    جيجيجيجيمتـعمتـعمتـعمتـع    نفيـلنفيـلنفيـلنفيـل    ابنابنابنابن    ----عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب    بنبنبنبن    معرمعرمعرمعر    وهووهووهووهو    ،،،،احلقاحلقاحلقاحلق    يفيفيفيف    وشدتهوشدتهوشدتهوشدته    لقوتهلقوتهلقوتهلقوته    ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟

        ....لؤيلؤيلؤيلؤي    بنبنبنبن    ككككعبعبعبعب    يفيفيفيف    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    معمعمعمع    نسـبهنسـبهنسـبهنسـبه

        ؟؟؟؟----    تويفتويفتويفتويف    ومىتومىتومىتومىت    عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    معرمعرمعرمعر    ٔاسملٔاسملٔاسملٔاسمل    مىتمىتمىتمىت
- - - -         معرمعرمعرمعر        تويفتويفتويفتويف    اخلامسة،اخلامسة،اخلامسة،اخلامسة،    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    يفيفيفيف    وقيلوقيلوقيلوقيل    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،    منمنمنمن    السادسةالسادسةالسادسةالسادسة    السـنةالسـنةالسـنةالسـنة    يفيفيفيف    قيلقيلقيلقيل    معرمعرمعرمعر    ٔاسملٔاسملٔاسملٔاسمل
        ....ؤارضاهؤارضاهؤارضاهؤارضاه    عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    منمنمنمن    ٢٢٢٢٣٣٣٣    سـنةسـنةسـنةسـنة    يفيفيفيف    ����    شهيًداشهيًداشهيًداشهيًدا    ----عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض

        ؟؟؟؟----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    عىلعىلعىلعىل    الصالةالصالةالصالةالصالة    يفيفيفيف    أالقوالأالقوالأالقوالأالقوال    ٔارٔارٔارٔارحجحجحجحج    ماماماما

    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    عىلعىلعىلعىل    الصالةالصالةالصالةالصالة    ٔامأامأامأاما    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    مسعتمسعتمسعتمسعت    يقوليقوليقوليقول

    املاملاملاملالالالالٔ ٔ ٔ ٔ         يفيفيفيف        عليهعليهعليهعليه        هللاهللاهللاهللا        ثناءثناءثناءثناء        ٔاهنأاهنأاهنأاهنا        " " " " العاليةالعاليةالعاليةالعالية        ٔايبٔايبٔايبٔايب    عنعنعنعن    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    روىروىروىروى    كامكامكامكام    فهيافهيافهيافهيا    أالقوالأالقوالأالقوالأالقوال    فأرفأرفأرفأرحجحجحجحج    ----وسملوسملوسملوسمل

        ....    ----""""وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    أالعىل،أالعىل،أالعىل،أالعىل،    املاملاملاملالالالالٔ ٔ ٔ ٔ     يفيفيفيف    عليهعليهعليهعليه    احلسـنةاحلسـنةاحلسـنةاحلسـنة    الطيبةالطيبةالطيبةالطيبة    بصفاتهبصفاتهبصفاتهبصفاته    يذكرهيذكرهيذكرهيذكره    أالعىل،أالعىل،أالعىل،أالعىل،

        ....االٓل؟االٓل؟االٓل؟االٓل؟    مهمهمهمه    منمنمنمن

        ::::معنينيمعنينيمعنينيمعنيني    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    هباهباهباهبا    ويقصدويقصدويقصدويقصد    تطلقتطلقتطلقتطلق    االٓلاالٓلاالٓلاالٓل    ٔانٔانٔانٔان::::نقولنقولنقولنقول    ،،،،))))آ'آ'آ'آ'    وعىلوعىلوعىلوعىل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل((((    
    هناهناهناهنا        �الٓل�الٓل�الٓل�الٓل        فاملقصودفاملقصودفاملقصودفاملقصود    ::::ؤاتباعهؤاتباعهؤاتباعهؤاتباعه    آ'آ'آ'آ'    وعىلوعىلوعىلوعىل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    ::::قالقالقالقال    يعيعيعيعينينينين    بأتباعه،بأتباعه،بأتباعه،بأتباعه،    اتبعتاتبعتاتبعتاتبعت    ٕاذإاذإاذإاذا    ----١١١١

        ....الصدقةالصدقةالصدقةالصدقة    علهيمعلهيمعلهيمعلهيم    رمترمترمترمتحححح    ا©ينا©ينا©ينا©ين    املؤمننياملؤمننياملؤمننياملؤمنني    بيتهبيتهبيتهبيته    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل

    ٔاتبعـتٔاتبعـتٔاتبعـتٔاتبعـت    لـولـولـولـو    آلآلآلآل    ففففلكلكلكلكمـةمـةمـةمـة    ،،،،""""دينـهدينـهدينـهدينـه    عـىلعـىلعـىلعـىل    ٔاتباعهٔاتباعهٔاتباعهٔاتباعه    فآ'فآ'فآ'فآ'    وآ'،وآ'،وآ'،وآ'،    محمدمحمدمحمدمحمد    عىلعىلعىلعىل    صلصلصلصل    اااالللللهملهملهملهم    ::::قالقالقالقال    وٕاذاوٕاذاوٕاذاوٕاذا----٢٢٢٢

    بعـدهابعـدهابعـدهابعـدها    يكـنيكـنيكـنيكـن    ململململ    ٕاذإاذإاذإاذا    الـصدقة،الـصدقة،الـصدقة،الـصدقة،    علـهيمعلـهيمعلـهيمعلـهيم    حرمـتحرمـتحرمـتحرمـت    ا©يـنا©يـنا©يـنا©يـن    بيتهبيتهبيتهبيته    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    هباهباهباهبا    فاملقصودفاملقصودفاملقصودفاملقصود    ٕاتباعٕاتباعٕاتباعٕاتباع    ببببلكلكلكلكمةمةمةمة

        ....دينهدينهدينهدينه    عىلعىلعىلعىل    ٕاتباعهٕاتباعهٕاتباعهٕاتباعه    هباهباهباهبا    فاملقصودفاملقصودفاملقصودفاملقصود    وٕاتباعهوٕاتباعهوٕاتباعهوٕاتباعه

        ....حلاحلاحلاحلاهلهلهلهلمممم    ومرةومرةومرةومرة    الٓل،الٓل،الٓل،الٓل،اااا    معمعمعمع    ٕاجامالٕاجامالٕاجامالٕاجامال    مرةمرةمرةمرة    مرتني،مرتني،مرتني،مرتني،    هلهلهلهلمممم    دعيدعيدعيدعي    قدقدقدقد    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    ويكونويكونويكونويكون

        ؟؟؟؟----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    عىلعىلعىلعىل    �لتسل�لتسل�لتسل�لتسلميميميمي    ماملرادماملرادماملرادماملراد

    بأنبأنبأنبأن    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    لللللنيبلنيبلنيبلنيب    دعاءدعاءدعاءدعاء    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    هذاهذاهذاهذا    ))))وسلموسلموسلموسلم    وسمل،وسمل،وسمل،وسمل،    وآ'وآ'وآ'وآ'    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل((((

        ....وميتًاوميتًاوميتًاوميتًا    حيًاحيًاحيًاحيًا    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    سلمهسلمهسلمهسلمه    وقدوقدوقدوقد    يسلمه،يسلمه،يسلمه،يسلمه،
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ا    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    اهللاهللاهللاهللا    سلمهسلمهسلمهسلمه    وقدوقدوقدوقد    -١١١١    
ً
احي
ً
احي
ً
احي
ً
    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    فيقتفيقتفيقتفيقت����    ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    يصليصليصليصل    ٔانٔانٔانٔان    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    يسـتطعيسـتطعيسـتطعيسـتطع    فملفملفملفمل::::    حي

َهتْزِئَِني﴾﴾﴾﴾        ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    وقالوقالوقالوقال    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه َهتْزِئَِنيَ املُسـْ َهتْزِئَِنيَ املُسـْ َهتْزِئَِنيَ املُسـْ dë َكَفْينَاكككَك املُسـْ e
dë َكَفْينَاا
e
dë َكَفْينَاا
e
dë َكَفْينَاا
e
، فال ٔاحد يسـهتزئ ، فال ٔاحد يسـهتزئ ، فال ٔاحد يسـهتزئ ، فال ٔاحد يسـهتزئ ]]]]    ٩٥٩٥٩٥٩٥:  :  :  :  احلجراحلجراحلجراحلجر    [[[[        ﴿﴿﴿﴿ا

        ....به ٕاال ٔاكبه هللا جل وعال ؤاذاقه اخلزي يف اDنيا قبل االٓخرةبه ٕاال ٔاكبه هللا جل وعال ؤاذاقه اخلزي يف اDنيا قبل االٓخرةبه ٕاال ٔاكبه هللا جل وعال ؤاذاقه اخلزي يف اDنيا قبل االٓخرةبه ٕاال ٔاكبه هللا جل وعال ؤاذاقه اخلزي يف اDنيا قبل االٓخرة

ا-٢٢٢٢
ً
ا سلمه اهللا جل وعال ميت

ً
اوأيض

ً
ا سلمه اهللا جل وعال ميت

ً
اوأيض

ً
ا سلمه اهللا جل وعال ميت

ً
اوأيض

ً
ا سلمه اهللا جل وعال ميت

ً
 فال يصل ٔاحد ٕاىل جسده، وقـد وقعـت يف  فال يصل ٔاحد ٕاىل جسده، وقـد وقعـت يف  فال يصل ٔاحد ٕاىل جسده، وقـد وقعـت يف  فال يصل ٔاحد ٕاىل جسده، وقـد وقعـت يف ::::وأيض

هذا ٔايًضا ٔامر منع، وكذ� يسلمه هللا حيًا وميتًا هذا ٔايًضا ٔامر منع، وكذ� يسلمه هللا حيًا وميتًا هذا ٔايًضا ٔامر منع، وكذ� يسلمه هللا حيًا وميتًا هذا ٔايًضا ٔامر منع، وكذ� يسلمه هللا حيًا وميتًا التارالتارالتارالتارخيخيخيخي قصص ال نطيل بذكرها ٔان  قصص ال نطيل بذكرها ٔان  قصص ال نطيل بذكرها ٔان  قصص ال نطيل بذكرها ٔان 
يف سنته، فا� جل وعال قد حفظ السـنة، يه من الويف سنته، فا� جل وعال قد حفظ السـنة، يه من الويف سنته، فا� جل وعال قد حفظ السـنة، يه من الويف سنته، فا� جل وعال قد حفظ السـنة، يه من الو���� ا©ي حفظـه هللا جـل  ا©ي حفظـه هللا جـل  ا©ي حفظـه هللا جـل  ا©ي حفظـه هللا جـل 

dë َ'ُ لََحــاِفُظوَن﴾﴾﴾﴾    وعــال وعــال وعــال وعــال 
e
ْكــَر َوا لْنَــا اّ©ِ dلََحــاِفُظوَنَز ُ'َ dë
e
ْكــَر َوا لْنَــا اّ©ِ dلََحــاِفُظوَنَز ُ'َ dë
e
ْكــَر َوا لْنَــا اّ©ِ dلََحــاِفُظوَنَز ُ'َ dë
e
ْكــَر َوا لْنَــا اّ©ِ dــُن ننننَز dë َحنْ e

ــُن ا dë َحنْ
e
ــُن ا dë َحنْ
e
ــُن ا dë َحنْ
e
؛ فالــسـنة الــصحيحة ؛ فالــسـنة الــصحيحة ؛ فالــسـنة الــصحيحة ؛ فالــسـنة الــصحيحة ]]]]٩٩٩٩: : : : احلجــراحلجــراحلجــراحلجــر    [[[[    ﴿﴿﴿﴿ا

        ....حمفوظة �قية حمفوظة �قية حمفوظة �قية حمفوظة �قية حبحبحبحبفظ هللا جل وعال لهافظ هللا جل وعال لهافظ هللا جل وعال لهافظ هللا جل وعال لها

dَما««««: : : : يقوليقوليقوليقول ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
الُ     ا الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ dَما    ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،ِ�لنِّيdاِت،    االoْمعَ ن

e
dَماَوا ن
e
dَماَوا ن
e
dَماَوا ن
e
        ....»»»»نََوىنََوىنََوىنََوى    َماَماَماَما    اْمرِئٍ اْمرِئٍ اْمرِئٍ اْمرِئٍ     ِلُلكِّ ِلُلكِّ ِلُلكِّ ِلُلكِّ     َوا

dَما««««مامعمامعمامعمامعىنىنىنىن ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
الُ     ا الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ             ؟؟؟؟    »»»»ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت     االoْمعَ
    احملذوفاحملذوفاحملذوفاحملذوف    املضافاملضافاملضافاملضاف    تقديرتقديرتقديرتقدير    يفيفيفيف    هناهناهناهنا    و×ختالفو×ختالفو×ختالفو×ختالف    ::::قولنيقولنيقولنيقولني    عىلعىلعىلعىل    معناهامعناهامعناهامعناها    يفيفيفيف    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    اختلفاختلفاختلفاختلف

    »»»»�لنيـة�لنيـة�لنيـة�لنيـة    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    »»»»�لنية�لنية�لنية�لنية    العملالعملالعملالعمل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    روا�تروا�تروا�تروا�ت    وردتوردتوردتوردت    طبًعاطبًعاطبًعاطبًعا    »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««
    والـالموالـالموالـالموالـالم    أاللـفأاللـفأاللـفأاللـف    ٔانٔانٔانٔان    اعتـاعتـاعتـاعتـربربربربëëëë    ٕاذإاذإاذإاذا    والنيـاتوالنيـاتوالنيـاتوالنيـات    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    ٔالنٔالنٔالنٔالن    يـسري،يـسري،يـسري،يـسري،    فهيـافهيـافهيـافهيـا    ×ختالف×ختالف×ختالف×ختالف    لكهالكهالكهالكها    وهذهوهذهوهذهوهذه

        ....ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    العمومالعمومالعمومالعموم    فتفيدفتفيدفتفيدفتفيد    النيةالنيةالنيةالنية    يفيفيفيف    لللللجنسلجنسلجنسلجنس

    متوقـفمتوقـفمتوقـفمتوقـف    معناهـامعناهـامعناهـامعناهـا    ::::قالقالقالقال    معناها؟معناها؟معناها؟معناها؟    ماماماما    »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    احملذوف؟احملذوف؟احملذوف؟احملذوف؟    هوهوهوهو    ماماماما    املقصداملقصداملقصداملقصد    ٕامنإامنإامنإامنا

        ....احملذوف؟احملذوف؟احملذوف؟احملذوف؟    املضافاملضافاملضافاملضاف    هوهوهوهو    ماماماما    احملذوف،احملذوف،احملذوف،احملذوف،    مضافمضافمضافمضاف    عىلعىلعىلعىل

            ....العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    بنيبنيبنيبني    ×ختالف×ختالف×ختالف×ختالف    وقعوقعوقعوقع    ااااهنهنهنهن

�مممم    فيكونفيكونفيكونفيكون    ووقوع،ووقوع،ووقوع،ووقوع،    إإإٕاجيجيجيجياداداداد    لكمةلكمةلكمةلكمة    هوهوهوهو    احملذوفاحملذوفاحملذوفاحملذوف    املضافاملضافاملضافاملضاف    ٔانٔانٔانٔان    ::::أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول���    إإإٕاجيجيجيجيـادـادـادـاد    ٕامنإامنإامنإامنا««««    الالالال

    إإإٕاجيجيجيجيـاده،ـاده،ـاده،ـاده،    يفيفيفيف    نيـةنيـةنيـةنيـة    لـصاحبهلـصاحبهلـصاحبهلـصاحبه    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    يوجديوجديوجديوجد    الالالال    معلمعلمعلمعل    لكلكلكلك    فٕانفٕانفٕانفٕان    »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل

    ٔانٔانٔانٔان    تتتتٔاردٔاردٔاردٔارد    نيـة،نيـة،نيـة،نيـة،    ����    اكناكناكناكن    ال؟ال؟ال؟ال؟    والوالوالوال    ا�ـيءا�ـيءا�ـيءا�ـيء    يفيفيفيف    نيـةنيـةنيـةنيـة    ����    اكناكناكناكن    املـسجد،املـسجد،املـسجد،املـسجد،    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ٔاتيتٔاتيتٔاتيتٔاتيت    االٓناالٓناالٓناالٓن    ٔانتٔانتٔانتٔانت

    ����    تـصومتـصومتـصومتـصوم    ٔانٔانٔانٔان    تصتصتصتصيليليليل    ٔانٔانٔانٔان    ٔاردتٔاردتٔاردتٔاردت    نية،نية،نية،نية،    ����    ال؟ال؟ال؟ال؟    ٔاؤاؤاؤاو    لكهلكهلكهلكه    هذاهذاهذاهذا    يفيفيفيف    نيةنيةنيةنية    ����    تنام،تنام،تنام،تنام،    ترشبترشبترشبترشب    تألكتألكتألكتألك
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ــة ــةني ــةني ــةني ــة    ����    ال؟ال؟ال؟ال؟    ٔامٔامٔامٔام    ذ�ذ�ذ�ذ�    يفيفيفيف    ني ــةني ــةني ــةني ــك    إالرادة،إالرادة،إالرادة،إالرادة،    ويهويهويهويه    ني ــكٕارادت ــكٕارادت ــكٕارادت ــالقول    ©�؛©�؛©�؛©�؛    ٕارادت ــالقولف ــالقولف ــالقولف ــول    أالولأالولأالولأالول    ف ــوليق ــوليق ــوليق ــا    ::::يق ــإامن ــإامن ــإامن     ٕامن

        ....النيةالنيةالنيةالنية    بسبببسبببسبببسبب    ٔائائائاي    �لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٔاأٔأاجيجيجيجياداداداد    ٕامنإامنإامنإامنا    ٔائائائاي    �لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل

        هنا؟هنا؟هنا؟هنا؟    �ٔالعامل�ٔالعامل�ٔالعامل�ٔالعامل    املقصوداملقصوداملقصوداملقصود    ماماماما

    ٔاؤاؤاؤاو    دينيـةدينيـةدينيـةدينيـة    رشعيـةرشعيـةرشعيـةرشعيـة    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    سـواءسـواءسـواءسـواء    عامـةعامـةعامـةعامـة    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    هباهباهباهبا    املقصوداملقصوداملقصوداملقصود    القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    عىلعىلعىلعىل    هناهناهناهنا    وأالعاملوأالعاملوأالعاملوأالعامل
    عاديـة،عاديـة،عاديـة،عاديـة،    ٔاعـاملٔاعـاملٔاعـاملٔاعـامل    ٔاؤاؤاؤاو    رشعيـةرشعيـةرشعيـةرشعيـة    ٔاعـاملٔاعـاملٔاعـاملٔاعـامل    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    سـواءسـواءسـواءسـواء    �لنية�لنية�لنية�لنية    توجدتوجدتوجدتوجد    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    فلكفلكفلكفلك    عادية،عادية،عادية،عادية،    اكنتاكنتاكنتاكنت

    ٕاســنادهٕاســنادهٕاســنادهٕاســناده    يفيفيفيف    اكناكناكناكن    وٕانوٕانوٕانوٕان    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    يفيفيفيف    كـامكـامكـامكـام    وهـذاوهـذاوهـذاوهـذا    واجلـب»،واجلـب»،واجلـب»،واجلـب»،    العـادةالعـادةالعـادةالعـادة    قبيلقبيلقبيلقبيل    منمنمنمن    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان    يفعلهايفعلهايفعلهايفعلها

    ٔائائائاي    ::::ؤاصدقهاؤاصدقهاؤاصدقهاؤاصدقها        ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    ٔانٔانٔانٔان    اجلشمياجلشمياجلشمياجلشمي    وهبوهبوهبوهب    ٔايبٔايبٔايبٔايب    حديثحديثحديثحديث    وهووهووهووهو    مقالمقالمقالمقال

    هنـاهنـاهنـاهنـاكككك    لـيسلـيسلـيسلـيس    ٔالنـهٔالنـهٔالنـهٔالنـه    أالسامء؟أالسامء؟أالسامء؟أالسامء؟    ٔاصدقٔاصدقٔاصدقٔاصدق    يهيهيهيه    ملاذاملاذاملاذاملاذا    »»»»وهامموهامموهامموهامم    حارحارحارحارثثثث    ؤاصدقهاؤاصدقهاؤاصدقهاؤاصدقها««««    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    ٔاصدقٔاصدقٔاصدقٔاصدق

    قـدقـدقـدقـد    وجتدهوجتدهوجتدهوجتده    ٕاالٕاالٕاالٕاال    خمتارخمتارخمتارخمتار    عاقلعاقلعاقلعاقل    اDيناDيناDيناDين    عىلعىلعىلعىل    خشخشخشخشصصصص    يوجديوجديوجديوجد    الالالال    الوصفان،الوصفان،الوصفان،الوصفان،    هذانهذانهذانهذان    وفيهوفيهوفيهوفيه    ٕاالٕاالٕاالٕاال    خشخشخشخشصصصص

        ....حارحارحارحارثثثث    ٔانهٔانهٔانهٔانه    الوصفني،الوصفني،الوصفني،الوصفني،    هذينهذينهذينهذين    عندهعندهعندهعنده    وجدوجدوجدوجد

        ....جيجيجيجيمعمعمعمع    ٔائائائاي    ::::حارحارحارحارثثثث

        ....يفعلهايفعلهايفعلهايفعلها    اليتاليتاليتاليت    ٔافعا'ٔافعا'ٔافعا'ٔافعا'    يفيفيفيف    ومهومهومهومه    مهمهمهمهةةةة    ''''    ٔائائائاي    ::::هاممهاممهاممهامم

        ....وهامموهامموهامموهامم    حارحارحارحارثثثث    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    هذههذههذههذه    ٔاصدقٔاصدقٔاصدقٔاصدق    ؤاصدقهام،ؤاصدقهام،ؤاصدقهام،ؤاصدقهام،    معمعمعمعىنىنىنىن    وهذاوهذاوهذاوهذا

    ويكـونويكـونويكـونويكـون    ،،،،))))ووقـوعووقـوعووقـوعووقـوع    إإإٕاجيجيجيجيـادـادـادـاد    لكمةلكمةلكمةلكمة    ((((هوهوهوهو    املضافاملضافاملضافاملضاف    احملذوفاحملذوفاحملذوفاحملذوف    ٔانٔانٔانٔان    أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول    منمنمنمن    خنخنخنخنلصلصلصلص    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن

    هباهباهباهبا        املقصوداملقصوداملقصوداملقصود        هناهناهناهنا    وأالعاملوأالعاملوأالعاملوأالعامل    النيات،النيات،النيات،النيات،    بسبببسبببسبببسبب    ٔائائائاي    �لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    إإإٕاجيجيجيجياداداداد    ٕامنإامنإامنإامنا    املعاملعاملعاملعىنىنىنىن
----    إالسـالمإالسـالمإالسـالمإالسـالم    شــيشــيشــيشــيخخخخ    اختيـاراختيـاراختيـاراختيـار    هوهوهوهو    القولالقولالقولالقول    وهذاوهذاوهذاوهذا    ة،ة،ة،ة،العاديالعاديالعاديالعادي    وأالعاملوأالعاملوأالعاملوأالعامل    اDينية،اDينية،اDينية،اDينية،    الرشعيةالرشعيةالرشعيةالرشعية    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل
        ....القولالقولالقولالقول    هذاهذاهذاهذا    اختاراختاراختاراختار    »»»»الفتاوىالفتاوىالفتاوىالفتاوى    مجممجممجممجموعوعوعوع««««    يفيفيفيف    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث        هذاهذاهذاهذا    رشرشرشرشحححح    حيüحيüحيüحيü        ----تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    رمحهرمحهرمحهرمحه

    معمعمعمعىنىنىنىن        ويكونويكونويكونويكون        ،،،،))))    وقبولوقبولوقبولوقبول        حصةحصةحصةحصة        ((((    لكمةلكمةلكمةلكمة        هوهوهوهو        احملذوفاحملذوفاحملذوفاحملذوف        املضافاملضافاملضافاملضاف    تقديرتقديرتقديرتقدير    ٔانٔانٔانٔان    قالقالقالقال    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    والقولوالقولوالقولوالقول

�مممم���        ....النيةالنيةالنيةالنية    بسبببسبببسبببسبب    ٔائائائاي    ))))�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    وقبولهاوقبولهاوقبولهاوقبولها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    حصةحصةحصةحصة    ٕامنإامنإامنإامنا    ((((الالالال

    يقـعيقـعيقـعيقـع    ٕامنـإامنـإامنـإامنـا    العمـلالعمـلالعمـلالعمـل    ::::يقـوليقـوليقـوليقـول    يعـيعـيعـيعـينينينين    �لنيـات،�لنيـات،�لنيـات،�لنيـات،    وقبولهـاوقبولهـاوقبولهـاوقبولهـا    أالعـاملأالعـاملأالعـاملأالعـامل    حصـةحصـةحصـةحصـة    ٕامنـإامنـإامنـإامنـا    ::::يقـوليقـوليقـوليقـول    الثاينالثاينالثاينالثاين    القولالقولالقولالقول

    يثيـبيثيـبيثيـبيثيـب    ٔانـهٔانـهٔانـهٔانـه    مبعـمبعـمبعـمبعـىنىنىنىن    وعـالوعـالوعـالوعـال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    مقبوًال مقبوًال مقبوًال مقبوًال     ويكونويكونويكونويكون    حصيحة،حصيحة،حصيحة،حصيحة،    النيةالنيةالنيةالنية    اكنتاكنتاكنتاكنت    ٕاذإاذإاذإاذا    حصيًحا،حصيًحا،حصيًحا،حصيًحا،
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    القـولالقـولالقـولالقـول    معـمعـمعـمعـىنىنىنىن    هـذاهـذاهـذاهـذا    حصيحـة،حصيحـة،حصيحـة،حصيحـة،    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    ٕاذإاذإاذإاذا    فعـفعـفعـفعـ����    وعنوعنوعنوعن    عنهعنهعنهعنه    ويرويرويرويرىضىضىضىض    ويأجرهويأجرهويأجرهويأجره    الفاعل،الفاعل،الفاعل،الفاعل،

        ....الثاينالثاينالثاينالثاين

        ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة    

        ....�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    إإإٕاجيجيجيجياداداداد    ٕامنإامنإامنإامنا    ::::األولاألولاألولاألول    القولالقولالقولالقول

        ....�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    وقبولهاوقبولهاوقبولهاوقبولها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    حصةحصةحصةحصة    ٕامنإامنإامنإامنا    ::::الثانيالثانيالثانيالثاني    القولالقولالقولالقول

    رشعيةرشعيةرشعيةرشعية        اكنتاكنتاكنتاكنت        سواءسواءسواءسواء        لكهالكهالكهالكها        أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل        يهيهيهيه        أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول    عىلعىلعىلعىل    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    االثنني؟االثنني؟االثنني؟االثنني؟    بنيبنيبنيبني    الفرقالفرقالفرقالفرق    ماماماما

    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    تفتقـرتفتقـرتفتقـرتفتقـر    الـيتالـيتالـيتالـيت    الـرشعيةالـرشعيةالـرشعيةالـرشعية    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    �ٔالعامل،�ٔالعامل،�ٔالعامل،�ٔالعامل،    املقصوداملقصوداملقصوداملقصود    الثاينالثاينالثاينالثاين    القولالقولالقولالقول    عىلعىلعىلعىل    عادية،عادية،عادية،عادية،    ٔاؤاؤاؤاو    دينيةدينيةدينيةدينية

        ....النيةالنيةالنيةالنية

        ....؟؟؟؟علهياعلهياعلهياعلهيا    يؤجريؤجريؤجريؤجر    وهلوهلوهلوهل    النيةالنيةالنيةالنية    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    تفتقرتفتقرتفتقرتفتقر    الالالال    رشعيةرشعيةرشعيةرشعية    ٔاعاملٔاعاملٔاعاملٔاعامل    هناهناهناهناكككك    فهلفهلفهلفهل    
    القـمل،القـمل،القـمل،القـمل،    هـوهـوهـوهـو    هـاهـاهـاهـا    ::::قلـتقلـتقلـتقلـت    القـمل،القـمل،القـمل،القـمل،    ٔاعطـٔاعطـٔاعطـٔاعطـينينينين    ::::����    فقلـتفقلـتفقلـتفقلـت    قلمـيقلمـيقلمـيقلمـي    ٔاخذتٔاخذتٔاخذتٔاخذت    ٔانتٔانتٔانتٔانت    املظامل،املظامل،املظامل،املظامل،    كردكردكردكرد    نعمنعمنعمنعم    

    وجـهوجـهوجـهوجـه    بـذ�بـذ�بـذ�بـذ�    تريـدتريـدتريـدتريـد    ٔانـكٔانـكٔانـكٔانـك    ٔاؤاؤاؤاو    هللا،هللا،هللا،هللا،    ختافختافختافختاف    ٔانكٔانكٔانكٔانك    نيةنيةنيةنية    عندعندعندعندكككك    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    دوندوندوندون    القملالقملالقملالقمل    ؤاعطيتؤاعطيتؤاعطيتؤاعطيتينينينين

    الالالال    ك،ك،ك،ك،ذمتـذمتـذمتـذمتـ    برٔاتبرٔاتبرٔاتبرٔات    بهبهبهبه    تطالبتطالبتطالبتطالب    الالالال    ٔائائائاي    حصيًحا،حصيًحا،حصيًحا،حصيًحا،    وقعوقعوقعوقع    ٕامنإامنإامنإامنا    العمل؟العمل؟العمل؟العمل؟    هذاهذاهذاهذا    عىلعىلعىلعىل    تؤجرتؤجرتؤجرتؤجر    هلهلهلهل    هللا،هللا،هللا،هللا،
        ....آخرآخرآخرآخر    قلامقلامقلامقلام    يليليليل    فأعدفأعدفأعدفأعد    نيةنيةنيةنية    ����    يكنيكنيكنيكن    ململململ    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ����    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول

        ::::آخرآخرآخرآخر    مثالمثالمثالمثال

    الصالة،الصالة،الصالة،الصالة،    حصةحصةحصةحصة    رشوطرشوطرشوطرشوط    منمنمنمن    رشطرشطرشطرشط    هذاهذاهذاهذا    البقع،البقع،البقع،البقع،    ٔاؤاؤاؤاو    الثوبالثوبالثوبالثوب    ٔاؤاؤاؤاو    البدنالبدنالبدنالبدن    عنعنعنعن    ٕامإامإامإاما    النجاسةالنجاسةالنجاسةالنجاسة    ٕازإازإازإازا&&&&

    التقـربالتقـربالتقـربالتقـرب    يفيفيفيف    ''''    نيةنيةنيةنية    الالالال    ولكنولكنولكنولكن    رشعيرشعيرشعيرشعي    ٔامرٔامرٔامرٔامر    وهذاوهذاوهذاوهذا    أالمرأالمرأالمرأالمر    هذاهذاهذاهذا    املرءاملرءاملرءاملرء    يزيليزيليزيليزيل    قدقدقدقد    إالزاإالزاإالزاإالزا&&&&    هذههذههذههذه    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن

    ٔالنكٔالنكٔالنكٔالنك        ٔاخرى،ٔاخرى،ٔاخرى،ٔاخرى،    مرةمرةمرةمرة    النجاسةالنجاسةالنجاسةالنجاسة    ٕازإازإازإازا&&&&    ٔاعدٔاعدٔاعدٔاعد    ::::''''    للللنقو نقو نقو نقو     هلهلهلهل    ٕامنإامنإامنإامنا    يؤجر،يؤجر،يؤجر،يؤجر،    فالفالفالفال    الفع»،الفع»،الفع»،الفع»،    هبذههبذههبذههبذه    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

    يؤجريؤجريؤجريؤجر        ململململ        بنيةبنيةبنيةبنية        تقعتقعتقعتقع        ململململ        ٔاوجر،ٔاوجر،ٔاوجر،ٔاوجر،        بنيةبنيةبنيةبنية        وقعتوقعتوقعتوقعت        إالزاإالزاإالزاإالزا&&&&        هوهوهوهو        املقصوداملقصوداملقصوداملقصود    ٔابًدأابًدأابًدأابًدا    ٕازالهتا،ٕازالهتا،ٕازالهتا،ٕازالهتا،    يفيفيفيف    نيةنيةنيةنية    ����    يكنيكنيكنيكن    ململململ

        ....نيةنيةنيةنية    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يفتقريفتقريفتقريفتقر    الالالال    معلمعلمعلمعل    هذاهذاهذاهذا    ٔالنٔالنٔالنٔالن    حصيحة،حصيحة،حصيحة،حصيحة،    ووقعتووقعتووقعتووقعت

    الـزë،الـزë،الـزë،الـزë،    تـرتـرتـرتـركككك    مـنمـنمـنمـن    مكمكمكمكـثالـثالـثالـثال    مـسـتقلمـسـتقلمـسـتقلمـسـتقل    حـديثحـديثحـديثحـديث    يفيفيفيف    معنامعنامعنامعنا    وسـتأيتوسـتأيتوسـتأيتوسـتأيت    الرتوالرتوالرتوالرتوكككك،،،،    ٔاعاملٔاعاملٔاعاملٔاعامل    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    كذ�كذ�كذ�كذ�
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    الالالال    نية،نية،نية،نية،    بغريبغريبغريبغري    تركهتركهتركهتركه    ٕانٕانٕانٕان    يؤجر،يؤجر،يؤجر،يؤجر،    هنهنهنهنـىـىـىـى    هللاهللاهللاهللا    ؤانؤانؤانؤان    هللاهللاهللاهللا    خيافخيافخيافخياف    ٔانهٔانهٔانهٔانه    بنيةبنيةبنيةبنية    تركهتركهتركهتركه    ننننإ إ إ إ     الزëالزëالزëالزë    ترترترتركككك    واحدواحدواحدواحد
    خنخنخنخنلصلصلصلص        ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن        وعال،وعال،وعال،وعال،        جلجلجلجل        ��������        عياذاعياذاعياذاعياذا        الزëالزëالزëالزë        يأيتيأيتيأيتيأيت    ململململ    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    حصيًحاحصيًحاحصيًحاحصيًحا    ال؟ال؟ال؟ال؟    والوالوالوال    حصيًحاحصيًحاحصيًحاحصيًحا    ووقعووقعووقعووقع    يؤجريؤجريؤجريؤجر

        »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    اجلزءاجلزءاجلزءاجلزء    هذاهذاهذاهذا    منمنمنمن

dَما««««معمعمعمعىنىنىنىن    يفيفيفيف    ::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
dَماا ن
e
الُ     ا الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ الُ االoْمعَ             ؟؟؟؟    »»»»ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت ِ�لنِّيdاِت     االoْمعَ

        ::::العملالعملالعملالعمل    ٔالهلٔالهلٔالهلٔالهل    قوالنقوالنقوالنقوالن    

    أالعـاملأالعـاملأالعـاملأالعـامل    �ٔالعـامل،�ٔالعـامل،�ٔالعـامل،�ٔالعـامل،    املقـصوداملقـصوداملقـصوداملقـصود    ويكونويكونويكونويكون    �لنيات،�لنيات،�لنيات،�لنيات،    ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    إإإٕاجيجيجيجياداداداد    ٕامنإامنإامنإامنا    ::::أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول

            ....عاديةعاديةعاديةعادية    ٔاؤاؤاؤاو    رشعيةرشعيةرشعيةرشعية    دينيةدينيةدينيةدينية    اكنتاكنتاكنتاكنت    سواءسواءسواءسواء    لكهالكهالكهالكها

    ٔائائائاي    وقبولهـاوقبولهـاوقبولهـاوقبولهـا    أالعـاملأالعـاملأالعـاملأالعـامل    حصـةحصـةحصـةحصـة    ٕامنإامنإامنإامنا    قبول،قبول،قبول،قبول،    ٔاؤاؤاؤاو    حصةحصةحصةحصة    هو؟هو؟هو؟هو؟    ماماماما    احملذوفاحملذوفاحملذوفاحملذوف    املضافاملضافاملضافاملضاف    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    القولالقولالقولالقول

        ....لنيةلنيةلنيةلنية����    يكونيكونيكونيكون    ٕامنإامنإامنإامنا    الفعلالفعلالفعلالفعل    عنعنعنعن    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    ورضاورضاورضاورضا    والثوابوالثوابوالثوابوالثواب    أالجرأالجرأالجرأالجر    حتحتحتحتصيلصيلصيلصيل

        ....»»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    ::::قالقالقالقال    و©�و©�و©�و©�

        ؟؟؟؟....»»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««قو'قو'قو'قو'    يفيفيفيف    الباءالباءالباءالباء    نوعنوعنوعنوع    ماماماما    

    يفيفيفيف    سببًاسببًاسببًاسببًا    اكنتاكنتاكنتاكنت    الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة    النياتالنياتالنياتالنيات    هذههذههذههذه    ٔانٔانٔانٔان    السـببيةالسـببيةالسـببيةالسـببية    �ء�ء�ء�ء    »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات««««    لكمةلكمةلكمةلكمة    يفيفيفيف    الباءالباءالباءالباء    ٔانٔانٔانٔان    قلناقلناقلناقلنا
        ....أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    هذههذههذههذه    إإإٕاجيجيجيجياداداداد    يفيفيفيف    سببًاسببًاسببًاسببًا    اكنتاكنتاكنتاكنت    أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول    عىلعىلعىلعىل    ٔاؤاؤاؤاو    أالعامل،أالعامل،أالعامل،أالعامل،    وقبولوقبولوقبولوقبول    حصةحصةحصةحصة

        ....»»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    ::::يقولونيقولونيقولونيقولون    العلامءالعلامءالعلامءالعلامء

        النية؟النية؟النية؟النية؟    ٔاقسامٔاقسامٔاقسامٔاقسام    عددعددعددعدد    
        ::::قسمنيقسمنيقسمنيقسمني    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    تنقسمتنقسمتنقسمتنقسم    النيةالنيةالنيةالنية    هذههذههذههذه    ٔانٔانٔانٔان    يقولونيقولونيقولونيقولون

    وبـنيوبـنيوبـنيوبـني    العبـاداتالعبـاداتالعبـاداتالعبـادات    بـنيبـنيبـنيبـني    متـمتـمتـمتـزيزيزيزي    الـيتالـيتالـيتالـيت    النيةالنيةالنيةالنية    ويهويهويهويه    ::::العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    إىلإىلإىلإىل    متجهةمتجهةمتجهةمتجهة    نيةنيةنيةنية::::األولاألولاألولاألول    القسمالقسمالقسمالقسم

يييي    العادات،العادات،العادات،العادات،         ....أالمورأالمورأالمورأالمور    هذههذههذههذه    بنيبنيبنيبني    الفارقةالفارقةالفارقةالفارقة    النيةالنيةالنيةالنية    متمتمتمتزيزيزيزي    فهفهفهفهــــ

        ::::ذ�ذ�ذ�ذ�    عىلعىلعىلعىل    مثالمثالمثالمثال

    ســنة،ســنة،ســنة،ســنة،    هـذههـذههـذههـذه    ررررككككعـات،عـات،عـات،عـات،    ٔاربعٔاربعٔاربعٔاربع    ااااللللليلليلليلليل    قيامقيامقيامقيام    هاهاهاهابعدبعدبعدبعد    صىلصىلصىلصىل    مثمثمثمث    ررررككككعات،عات،عات،عات،    ٔاربعٔاربعٔاربعٔاربع    العشاءالعشاءالعشاءالعشاء    صىلصىلصىلصىل    رجلرجلرجلرجل
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    وهـذاوهـذاوهـذاوهـذا    فرض،فرض،فرض،فرض،    هذاهذاهذاهذا    ٔانٔانٔانٔان    ممممزيزيزيزيتتتت    فالنيةفالنيةفالنيةفالنية    النية،النية،النية،النية،    واحدةواحدةواحدةواحدة    الصورةالصورةالصورةالصورة    ميميميميزيزيزيزي؟؟؟؟    ا©يا©يا©يا©ي    ماماماما    فرض،فرض،فرض،فرض،    وهذاوهذاوهذاوهذا

    هـذاهـذاهـذاهـذا    ٔانٔانٔانٔان    مـمـمـمـزيزيزيزيتتتت    ولكـنولكـنولكـنولكـن    فرض،فرض،فرض،فرض،    وهذاوهذاوهذاوهذا    فرض،فرض،فرض،فرض،    هذاهذاهذاهذا    والعوالعوالعوالعرصرصرصرص،،،،    الظهرالظهرالظهرالظهر    بنيبنيبنيبني    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    متمتمتمتزيزيزيزي    سـنة،سـنة،سـنة،سـنة،

        ....بيهنامبيهنامبيهنامبيهنام    فرقتفرقتفرقتفرقت    ععععرصرصرصرص،،،،    صالةصالةصالةصالة    وهذاوهذاوهذاوهذا    ظهرظهرظهرظهر    صالةصالةصالةصالة

    هللاهللاهللاهللا    ٔاعـزمكٔاعـزمكٔاعـزمكٔاعـزمك    امحلـامامحلـامامحلـامامحلـام    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    دخـلدخـلدخـلدخـل    رجـلرجـلرجـلرجـل    واحـدا،واحـدا،واحـدا،واحـدا،    الظـاهرالظـاهرالظـاهرالظـاهر    اكناكناكناكن    فففف,,,,    والعبادةوالعبادةوالعبادةوالعبادة    العادةالعادةالعادةالعادة    بنيبنيبنيبني    وتفرقوتفرقوتفرقوتفرق
    ٔاحـدهامٔاحـدهامٔاحـدهامٔاحـدهام    ٔايـًضا،ٔايـًضا،ٔايـًضا،ٔايـًضا،    املاءاملاءاملاءاملاء    فأفاضفأفاضفأفاضفأفاض    دخلدخلدخلدخل    وآخروآخروآخروآخر    مغتسل،مغتسل،مغتسل،مغتسل،    يسميسميسميسمىىىى    هذاهذاهذاهذا    بدنه،بدنه،بدنه،بدنه،    عىلعىلعىلعىل    املاءاملاءاملاءاملاء    فأفاضفأفاضفأفاضفأفاض

        ....العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    وبنيوبنيوبنيوبني    العادةالعادةالعادةالعادة    بنيبنيبنيبني    ففرقففرقففرقففرق    لللللتلتلتلتربربربربد،د،د،د،    نيتهنيتهنيتهنيته    اكناكناكناكن    ٕامنإامنإامنإامنا    ينوي،ينوي،ينوي،ينوي،    ململململ    واالٓخرواالٓخرواالٓخرواالٓخر    احلداحلداحلداحلدثثثث،،،،    رفعرفعرفعرفع    نوىنوىنوىنوى

    إال�حةإال�حةإال�حةإال�حة        سبيلسبيلسبيلسبيل        ىلىلىلىلعععع        ذ�ذ�ذ�ذ�        فعلفعلفعلفعل        فهوفهوفهوفهو        االٓخراالٓخراالٓخراالٓخر    ٔامأامأامأاما    احلداحلداحلداحلدثثثث،،،،    يرفعيرفعيرفعيرفع    متمتمتمتربربربربدددد        عبادةعبادةعبادةعبادة    أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل    الصورةالصورةالصورةالصورة

        ....العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    املتجهةاملتجهةاملتجهةاملتجهة    النيةالنيةالنيةالنية    أالولأالولأالولأالول    القسمالقسمالقسمالقسم    فهذافهذافهذافهذا    عادة،عادة،عادة،عادة،    ٔالهنأالهنأالهنأالهنا    '،'،'،'،    ٔاجرٔاجرٔاجرٔاجر    فالفالفالفال    التالتالتالتربربربربدددد    سبيلسبيلسبيلسبيل    يفيفيفيف

    حىتحىتحىتحىت        إالخالص،إالخالص،إالخالص،إالخالص،        العلامءالعلامءالعلامءالعلامء        يسميهيسميهيسميهيسميه        ماماماما        هذاهذاهذاهذا        : : : : املعبوداملعبوداملعبوداملعبود        إىلإىلإىلإىل    املتجهةاملتجهةاملتجهةاملتجهة    النيةالنيةالنيةالنية    ::::الثانيالثانيالثانيالثاني    القسمالقسمالقسمالقسم

        ........    ثالثةثالثةثالثةثالثة    رشوطرشوطرشوطرشوط    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    مقبومقبومقبومقبو&&&&    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    تكونتكونتكونتكون

        عددها؟عددها؟عددها؟عددها؟    رشوطرشوطرشوطرشوط    منمنمنمن    البدالبدالبدالبد    عزوجلعزوجلعزوجلعزوجل    هللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    لقبوللقبوللقبوللقبول
        ....إالميانإالميانإالميانإالميان    ::::أالولأالولأالولأالول    الرشطالرشطالرشطالرشط

        ....إالخالصإالخالصإالخالصإالخالص    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    الرشطالرشطالرشطالرشط

        ....املتابعةاملتابعةاملتابعةاملتابعة    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    الرشطالرشطالرشطالرشط

        ....املعبوداملعبوداملعبوداملعبود    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    املتجهةاملتجهةاملتجهةاملتجهة    النيةالنيةالنيةالنية    إالخالص،إالخالص،إالخالص،إالخالص،    هوهوهوهو    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    قبولقبولقبولقبول    رشوطرشوطرشوطرشوط    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    مفنمفنمفنمفن

    غـريغـريغـريغـري    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الوجـهالوجـهالوجـهالوجـه    ٕارادةٕارادةٕارادةٕارادة    ابتغـاء،ابتغـاء،ابتغـاء،ابتغـاء،    لكمـةلكمـةلكمـةلكمـة    هـوهـوهـوهـو    وردوردوردورد    ماماماما    ٕامنإامنإامنإامنا    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    يفيفيفيف    تردتردتردترد    ململململ    هذههذههذههذه    النيةالنيةالنيةالنية    ولكمةولكمةولكمةولكمة

الd ﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قو'قو'قو'قو'    يفيفيفيف    كامكامكامكام    ذ�ذ�ذ�ذ�
e
الd ا
e
الd ا
e
الd ا
e
ِّهِ     َوْجهِ َوْجهِ َوْجهِ َوْجهِ     ابِْتَغاءَ ابِْتَغاءَ ابِْتَغاءَ ابِْتَغاءَ     ا ِّهِ َرب ِّهِ َرب ِّهِ َرب     ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    هللاهللاهللاهللا    وقولوقولوقولوقول    ،،،،]]]]٢٠٢٠٢٠٢٠: : : : ااااللللليلليلليلليل[[[[    ﴾﴾﴾﴾اْالoْعَىل اْالoْعَىل اْالoْعَىل اْالoْعَىل     َرب

هُ     يُرِيُدونَ يُرِيُدونَ يُرِيُدونَ يُرِيُدونَ ﴿﴿﴿﴿ َ هُ ْ َ هُ ْ َ هُ ْ         ....إالخالصإالخالصإالخالصإالخالص    تسمتسمتسمتسمىىىى    اليتاليتاليتاليت    املعبوداملعبوداملعبوداملعبود    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    املتجهةاملتجهةاملتجهةاملتجهة    النيةالنيةالنيةالنية    معناهامعناهامعناهامعناها    هذههذههذههذه    فهنافهنافهنافهنا        ﴾﴾﴾﴾وَوَوََو...ْ.َ

    جـلجـلجـلجـل    هللاهللاهللاهللا    يقبـليقبـليقبـليقبـل    حـىتحـىتحـىتحـىت    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    اااالكهلكهلكهلكه    ٔاعام'ٔاعام'ٔاعام'ٔاعام'    يفيفيفيف    عبادتهعبادتهعبادتهعبادته    يفيفيفيف    بنيتهبنيتهبنيتهبنيته    يتجهيتجهيتجهيتجه    فإالنسانفإالنسانفإالنسانفإالنسان

    ويثيبـهويثيبـهويثيبـهويثيبـه    فـاعفـاعفـاعفـاع����    عنعنعنعن    هللاهللاهللاهللا    يريريريرىضىضىضىض    مقبوًال مقبوًال مقبوًال مقبوًال     حصيًحاحصيًحاحصيًحاحصيًحا    العملالعملالعملالعمل    هذاهذاهذاهذا    يكونيكونيكونيكون    حىتحىتحىتحىت    العمل،العمل،العمل،العمل،    هذاهذاهذاهذا    وعالوعالوعالوعال
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    يكيكيكيك        بنفسهبنفسهبنفسهبنفسه        يسمعيسمعيسمعيسمع        ٔانٔانٔانٔان        ٔارادٔارادٔارادٔاراد        ٔاؤاؤاؤاو        ��،��،��،��،        والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ        مرائيامرائيامرائيامرائيا        اكناكناكناكن    ذ�ذ�ذ�ذ�    خالفخالفخالفخالف    منمنمنمن    ٔالنٔالنٔالنٔالن    عليه،عليه،عليه،عليه،    ويأجرهويأجرهويأجرهويأجره
    راءىراءىراءىراءى    راءىراءىراءىراءى    مفـنمفـنمفـنمفـن««««    ::::----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول    و©�و©�و©�و©�    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،    غريغريغريغري    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يشـهتريشـهتريشـهتريشـهتر

َ َال َهيِْدي َمْن ﴿﴿﴿﴿    حماحماحماحما&&&&    الالالال    ٔامرهٔامرهٔامرهٔامره    يكتشفيكتشفيكتشفيكتشف    ضحضحضحضحيفيفيفيف    »»»»بهبهبهبه    هللاهللاهللاهللا    ّمسعّمسعّمسعّمسع    ّمسع،ّمسع،ّمسع،ّمسع،    ومنومنومنومن    به،به،به،به،    هللاهللاهللاهللا duا dن e
َ َال َهيِْدي َمْن ا duا dن e
َ َال َهيِْدي َمْن ا duا dن e
َ َال َهيِْدي َمْن ا duا dن e
ا

    ٌٌ اٌبٌ dاب َكذ dاب َكذ dاب َكذ dَكذ ٌٌ         ]]]]....٢٨٢٨٢٨٢٨: : : : غافرغافرغافرغافر    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    ُهَو ُمْرسِفُهَو ُمْرسِفُهَو ُمْرسِفُهَو ُمْرسٌِفٌ

    ٔامـرٔامـرٔامـرٔامـر    ''''    يـسـتقيـسـتقيـسـتقيـسـتقميميميمي    الالالال    ٔامـرهٔامـرهٔامـرهٔامـره    يكـشفيكـشفيكـشفيكـشف    هذاهذاهذاهذا    الناسالناسالناسالناس    عىلعىلعىلعىل    ويضحكويضحكويضحكويضحك    الكذبالكذبالكذبالكذب    يفيفيفيف    يرسفيرسفيرسفيرسف    فا©يفا©يفا©يفا©ي

        ....وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    ��������    عياًذاعياًذاعياًذاعياًذا

            ::::يقوليقوليقوليقول    والشاعروالشاعروالشاعروالشاعر
ــر�ء    ثــوبثــوبثــوبثــوب ــر�ءال ــر�ءال ــر�ءال ــه    مــامــامــامــا    عــنعــنعــنعــن    يــشفيــشفيــشفيــشف    ال ــهت ــهت ــهت         حتحتحتحتت

        
        عـــاريعـــاريعـــاريعـــاري    فٕانـــكفٕانـــكفٕانـــكفٕانـــك    هبـــاهبـــاهبـــاهبـــا    اكتـــسيتاكتـــسيتاكتـــسيتاكتـــسيت    فـــٕاذافـــٕاذافـــٕاذافـــٕاذا        

        
        ....��������    والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ    يرىيرىيرىيرى    اللكاللكاللكاللك    موجودموجودموجودموجود    غريغريغريغري    ýٔنهýٔنهýٔنهýٔنه    يعيعيعيعينينينين

    قـو'قـو'قـو'قـو'    يفيفيفيف    كـامكـامكـامكـام    املـqاملـqاملـqاملـq    تفيـدتفيـدتفيـدتفيـد    لـلكلـلكلـلكلـلك    يفيفيفيف    الـالمالـالمالـالمالـالم    »»»»للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    »»»»نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    ::::قالقالقالقال

dيَْس     َواoنَواoنَواoنَواoن﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل dيَْس ل dيَْس ل dيَْس ل نَسانِ     ل
e
نَسانِ ِلْال
e
نَسانِ ِلْال
e
نَسانِ ِلْال
e
الd     ِلْال

e
الd ا
e
الd ا
e
الd ا
e
    والوالوالوال        ميqميqميqميq    الالالال    معناهامعناهامعناهامعناها    لٕالنسانلٕالنسانلٕالنسانلٕالنسان    ....]]]]٣٣٣٣٩٩٩٩: : : : النجمالنجمالنجمالنجم[[[[    ﴾﴾﴾﴾َسَعَسَعَسَعَسَعىىىى    َماَماَماَما    ا

    إإإٕاجيجيجيجيـادـادـادـاد    أالولأالولأالولأالول    �لقـول�لقـول�لقـول�لقـول    ٔاخـذëٔاخـذëٔاخـذëٔاخـذë    ٕاذإاذإاذإاذا    »»»»ىىىىنـو نـو نـو نـو     مـامـامـامـا    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    وفعوفعوفعوفع����،،،،    سعاهسعاهسعاهسعاه    ماماماما    ٕاالٕاالٕاالٕاال    حيصلحيصلحيصلحيصل

    لكلكلكلك    معـلمعـلمعـلمعـل    وقبـولوقبـولوقبـولوقبـول    حصـةحصـةحصـةحصـة    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا    ٔائائائاي    »»»»نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    أالوىل،أالوىل،أالوىل،أالوىل،    الالالاللكلكلكلكمةمةمةمة    يفيفيفيف    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل
        ....الصحيحةالصحيحةالصحيحةالصحيحة    النيةالنيةالنيةالنية    منمنمنمن    نواهنواهنواهنواه    مبامبامبامبا    امرئامرئامرئامرئ

ëؤاëؤاëؤاëتمييةتمييةتمييةتميية    ابنابنابنابن    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    شـيشـيشـيشـيخخخخ    اختياراختياراختياراختيار    وهووهووهووهو    أالولأالولأالولأالول    القولالقولالقولالقول    ترجيحترجيحترجيحترجيح    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ٔاميلٔاميلٔاميلٔاميل    ؤا....        

    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    ضـعفتضـعفتضـعفتضـعفت    ولكـامولكـامولكـامولكـام    ر،ر،ر،ر،أالجـأالجـأالجـأالجـ    عظـمعظـمعظـمعظـم    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    عظمـتعظمـتعظمـتعظمـت    ماماماما    فلكفلكفلكفلك    »»»»نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««

    الـصحيحةالـصحيحةالـصحيحةالـصحيحة    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يرجـعيرجـعيرجـعيرجـع    مقبـولمقبـولمقبـولمقبـول    معـلمعـلمعـلمعـل    لكلكلكلك    عـامعـامعـامعـام����،،،،    نواهنواهنواهنواه    مبامبامبامبا    معلمعلمعلمعل    فلكفلكفلكفلك    أالجر،أالجر،أالجر،أالجر،    ضعفضعفضعفضعف

        ....نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا    املقبواملقبواملقبواملقبو&&&&،،،،

�م؟م؟م؟م؟    هذاهذاهذاهذا    قلناقلناقلناقلنا    ملاذاملاذاملاذاملاذا���        الالالال

�مممم    يكونيكونيكونيكون    الالالال    حىتحىتحىتحىت���    مثمثمثمث    وقبولهـا،وقبولهـا،وقبولهـا،وقبولهـا،    أالعـاملأالعـاملأالعـاملأالعـامل    حصـةحصـةحصـةحصـة    »»»»�لنيات�لنيات�لنيات�لنيات    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٕامنإامنإامنإامنا««««    قلناقلناقلناقلنا    لولولولو    مكرًرامكرًرامكرًرامكرًرا    الالالال
�م،م،م،م،        ننننكرركرركرركرر        جديدا،جديدا،جديدا،جديدا،        معمعمعمعىنىنىنىن        نضفنضفنضفنضف        لنلنلنلن    ٔاننأاننأاننأاننا    هذاهذاهذاهذا    معمعمعمعىنىنىنىن    »»»»نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك««««���    أالصلأالصلأالصلأالصل        ٕامنإامنإامنإامنا        الالالال
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�مممم    يفيفيفيف    سسسسرنرنرنرنىىىى    كامكامكامكام���    الالالال    جديدجديدجديدجديد    ملعملعملعملعىنىنىنىن    نؤسسنؤسسنؤسسنؤسس    ٔانٔانٔانٔان    التأسيسالتأسيسالتأسيسالتأسيس    أالصلأالصلأالصلأالصل    التأكيد،التأكيد،التأكيد،التأكيد،    الالالال    التأسيسالتأسيسالتأسيسالتأسيس    الالالال
�م،م،م،م،    نؤكدنؤكدنؤكدنؤكد����مممم    يكونيكونيكونيكون    هذاهذاهذاهذا    وعىلوعىلوعىلوعىل    الالالال���    ماماماما        امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    والوقوع،والوقوع،والوقوع،والوقوع،    إالإالإالإالجيجيجيجياداداداد    هوهوهوهو    أالولأالولأالولأالول    الالالال
    والنيـةوالنيـةوالنيـةوالنيـة    حصيحـة،حصيحـة،حصيحـة،حصيحـة،    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    ٕاذإاذإاذإاذا    الفعـلالفعـلالفعـلالفعـل    حصةحصةحصةحصة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يرجعيرجعيرجعيرجع    أالجرأالجرأالجرأالجر    عظمةعظمةعظمةعظمة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يرجعيرجعيرجعيرجع    »»»»نوىنوىنوىنوى

        ....ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    لكهلكهلكهلكه    ذ�ذ�ذ�ذ�    يرجعيرجعيرجعيرجع    عظميةعظميةعظميةعظمية

    جـلجـلجـلجـل----    ��������    عيـاًذاعيـاًذاعيـاًذاعيـاًذا    ''''    يـرتيـرتيـرتيـرتكككك    فهـوفهـوفهـوفهـو    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    غريغريغريغري    الشالشالشالشخخخخصصصص    هذاهذاهذاهذا    نيةنيةنيةنية    اكنتاكنتاكنتاكنت    ٕاذإاذإاذإاذا    و©�و©�و©�و©�

    ٔارشٔارشٔارشٔارشكككك    معالمعالمعالمعال    معلمعلمعلمعل    مفنمفنمفنمفن    الرشالرشالرشالرشكككك،،،،    عنعنعنعن    الرشاكءالرشاكءالرشاكءالرشاكء    ٔاأٔأاغىنغىنغىنغىن    ٔاëٔاëٔاëٔاë««««    ::::هريرةهريرةهريرةهريرة    ٔايبٔايبٔايبٔايب    حديثحديثحديثحديث    يفيفيفيف    كامكامكامكام----    وعالوعالوعالوعال

5555يييي    فهـوفهـوفهـوفهـو««««    ::::روايـةروايـةروايـةروايـة    ويفويفويفويف    »»»»ورشكهورشكهورشكهورشكه    تركتهتركتهتركتهتركته    غرييغرييغرييغريي    معيمعيمعيمعي    فيهفيهفيهفيه     ابـنابـنابـنابـن    عنـدعنـدعنـدعنـد    روايـةروايـةروايـةروايـة    ويفويفويفويف    »»»»فعـلفعـلفعـلفعـل    للللــــ

        ....��������    والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ    »»»»ٔارشٔارشٔارشٔارشكككك    ل5ل5ل5ل5يييي    وهووهووهووهو    برئبرئبرئبرئ    منهمنهمنهمنه    فاëٔفاëٔفاëٔفاëٔ««««    ماجهماجهماجهماجه

        ؟؟؟؟الرشعالرشعالرشعالرشع    ويفويفويفويف    اااالللللغةلغةلغةلغة    يفيفيفيف    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    عرفعرفعرفعرف
    هللاهللاهللاهللا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته        ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'        هللاهللاهللاهللا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن««««    ::::----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول

        ....    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن    »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'

    انتقـالانتقـالانتقـالانتقـال    يهيهيهيه    ::::×صـطال×صـطال×صـطال×صـطالحححح    يفيفيفيفوووو    الـرشعالـرشعالـرشعالـرشع    يفيفيفيف    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة....،،،،    والـرتوالـرتوالـرتوالـرتكككك    ×نتقال×نتقال×نتقال×نتقال    يهيهيهيه    ::::لغةلغةلغةلغة    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    

    ٕاذإاذإاذإاذا    ؤايـًضاؤايـًضاؤايـًضاؤايـًضا    إالميـان،إالميـان،إالميـان،إالميـان،    بـ¯بـ¯بـ¯بـ¯    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الكفـرالكفـرالكفـرالكفـر    ب¯ب¯ب¯ب¯    منمنمنمن    ب¯،ب¯،ب¯،ب¯،    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    ب¯ب¯ب¯ب¯    منمنمنمن    اكناكناكناكن    سواءسواءسواءسواء    خمصوصخمصوصخمصوصخمصوص    وتروتروتروتركككك

    عـىلعـىلعـىلعـىل    واDليـلواDليـلواDليـلواDليـل    جهرة،جهرة،جهرة،جهرة،    تسمتسمتسمتسمىىىى    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    هذاهذاهذاهذا    وإالميانوإالميانوإالميانوإالميان    الطاعةالطاعةالطاعةالطاعة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    وا©نوبوا©نوبوا©نوبوا©نوب    املعااملعااملعااملعايصيصيصيص    منمنمنمن    اكنتاكنتاكنتاكنت

    صىلصىلصىلصىل- - - -         النيبالنيبالنيبالنيب        ٔانٔانٔانٔان        - - - - عهنامعهنامعهنامعهنام        هللاهللاهللاهللا        ريضريضريضريض- - - -         معرومعرومعرومعرو        بنبنبنبن        هللاهللاهللاهللا        عبدعبدعبدعبد    حديثحديثحديثحديث    منمنمنمن    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    ذ�ذ�ذ�ذ�

        ....»»»»عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    هنهنهنهنـىـىـىـى    ماماماما    جهرجهرجهرجهر    منمنمنمن    واملهاجرواملهاجرواملهاجرواملهاجر««««    ::::قالقالقالقال    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا

        ....تنقطع؟تنقطع؟تنقطع؟تنقطع؟    الالالال    اليتاليتاليتاليت    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ماماماماىهىهىهىه
    أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة    ٔامأامأامأاما،،،،::::تنقطعتنقطعتنقطعتنقطع    الالالال    ةةةةجهر جهر جهر جهر     هذههذههذههذهف ف ف ف     ´اجر،´اجر،´اجر،´اجر،    هذاهذاهذاهذا    عنهعنهعنهعنه    هللاهللاهللاهللا    هنهنهنهنـىـىـىـى    ماماماما    جهرجهرجهرجهر    منمنمنمن    فلكفلكفلكفلك----١١١١

    الالالال    ٔائائائاي    »»»»ونيةونيةونيةونية    ....اداداداد    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا    الفتحالفتحالفتحالفتح    بعدبعدبعدبعد    جهرةجهرةجهرةجهرة    الالالال««««    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    فهيافهيافهيافهيا    قالقالقالقال    واليتواليتواليتواليت
        ....ٕاسالمٕاسالمٕاسالمٕاسالم    داردارداردار    صارتصارتصارتصارت    ٕامنإامنإامنإامنا    كفر،كفر،كفر،كفر،    داردارداردار    تعدتعدتعدتعد    ململململ    ٔالهنأالهنأالهنأالهنا    املدينة،املدينة،املدينة،املدينة،    ىلىلىلىلإ إ إ إ     مكةمكةمكةمكة    منمنمنمن    جهرةجهرةجهرةجهرة



  وية ملعهد شيخ اإلسالم العلمي النوني األربع الدرس األول منتفريغ

    

�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

    بـالدبـالدبـالدبـالد    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الكفـرالكفـرالكفـرالكفـر    بـالدبـالدبـالدبـالد    مـنمـنمـنمـن    ::::تنقطـعتنقطـعتنقطـعتنقطـع    الالالال    جهـرةجهـرةجهـرةجهـرة    بـ¯بـ¯بـ¯بـ¯    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    بـ¯بـ¯بـ¯بـ¯    مـنمـنمـنمـن    ×نتقال×نتقال×نتقال×نتقال    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�----٢٢٢٢

    تعـمتعـمتعـمتعـم    الـرشعيالـرشعيالـرشعيالـرشعي    اااالللللفـظلفـظلفـظلفـظ    يفيفيفيف    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٔانٔانٔانٔان    أالصلأالصلأالصلأالصل    ٕامنإامنإامنإامنا    وضوابط،وضوابط،وضوابط،وضوابط،    برشوطبرشوطبرشوطبرشوط    سسسسرنرنرنرنىىىى    كامكامكامكام    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم

        انانانانٕاميٕاميٕاميٕامي    ب¯ب¯ب¯ب¯    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    كفركفركفركفر    ب¯ب¯ب¯ب¯    منمنمنمن    انتقالانتقالانتقالانتقال    اكناكناكناكن    سواءسواءسواءسواء    معوًمامعوًمامعوًمامعوًما    ×نتقال×نتقال×نتقال×نتقال

----    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    حلديثحلديثحلديثحلديث    جهرة،جهرة،جهرة،جهرة،    يسميسميسميسمىىىى    هذاهذاهذاهذا    لكلكلكلك    الطاعات،الطاعات،الطاعات،الطاعات،    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    املعااملعااملعااملعايصيصيصيص    منمنمنمن    نتقالنتقالنتقالنتقال××××    كذ�كذ�كذ�كذ�----٣٣٣٣    
        ....    ----وسملوسملوسملوسمل    وآ'وآ'وآ'وآ'    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل

ــا    الــرشطالــرشطالــرشطالــرشط    كفعــلكفعــلكفعــلكفعــل    الــرشطالــرشطالــرشطالــرشط    جــوابجــوابجــوابجــواب    ----وســملوســملوســملوســمل    عليــهعليــهعليــهعليــه    هللاهللاهللاهللا    صــىلصــىلصــىلصــىل----    النــيبالنــيبالنــيبالنــيب    كــرركــرركــرركــرر    ملــاذاملــاذاملــاذاملــاذا ــامتاًم ــامتاًم ــامتاًم     يفيفيفيف        متاًم
    املراداملراداملراداملراد    وماملعوماملعوماملعوماملعىنىنىنىن    »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته    ورسو'،ورسو'،ورسو'،ورسو'،    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن««««احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

        ؟؟؟؟

----    النـيبالنـيبالنـيبالنـيب    ٔانٔانٔانٔان    تلحظتلحظتلحظتلحظ    هناهناهناهنا    »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته    ورسو'،ورسو'،ورسو'،ورسو'،    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    ننننمفمفمفمف««««
    الـرشطالـرشطالـرشطالـرشط    وجـوابوجـوابوجـوابوجـواب    الـرشطالـرشطالـرشطالـرشط    فعـلفعـلفعـلفعـل    ٔانٔانٔانٔان    وتلحظوتلحظوتلحظوتلحظ    رشطية،رشطية،رشطية،رشطية،    جبجبجبجبم»م»م»م»    ٔاأٔأاىتىتىتىت    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل

        »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته    ورسو'،ورسو'،ورسو'،ورسو'،    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن««««    واحدواحدواحدواحد

�ممممالـالـالـالـ    يفيفيفيف    أالصـلأالصـلأالصـلأالصـل    ٔانٔانٔانٔان    هـوهـوهـوهـو    ::::سـالًفاسـالًفاسـالًفاسـالًفا    معنامعنامعنامعنا    مرتمرتمرتمرت    اليتاليتاليتاليت    القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة    نقولنقولنقولنقول���    التأكيـد،التأكيـد،التأكيـد،التأكيـد،    الالالال    التأسـيسالتأسـيسالتأسـيسالتأسـيس    

�مممم    هذاهذاهذاهذا    فٕاذنفٕاذنفٕاذنفٕاذن���        ....فيهفيهفيهفيه    تأكيدتأكيدتأكيدتأكيد    والوالوالوال    فيهفيهفيهفيه    تكرارتكرارتكرارتكرار    الالالال    الالالال

    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته        وقصداوقصداوقصداوقصدا        نيةنيةنيةنية        ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'        هللاهللاهللاهللا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن    املعاملعاملعاملعىنىنىنىن    ٔانٔانٔانٔان    ::::نقولنقولنقولنقول    ((((    املعاملعاملعاملعىنىنىنىن؟؟؟؟    هوهوهوهو    مفامفامفامفا    

        ))))....ؤاجًراؤاجًراؤاجًراؤاجًرا    ثوا�ثوا�ثوا�ثوا�    نقولنقولنقولنقول    ٔاؤاؤاؤاو    ورشعاورشعاورشعاورشعا    ححححمكمكمكمكًاًاًاًا    ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

        ٕاذن؟ٕاذن؟ٕاذن؟ٕاذن؟    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    كرركرركرركرر    فلامذافلامذافلامذافلامذا
    النيبالنيبالنيبالنيب        ٔانٔانٔانٔان        لولولولو        مثالً مثالً مثالً مثالً         التعظالتعظالتعظالتعظميميميمي،،،،        يفيفيفيف        ٔاقلٔاقلٔاقلٔاقل        للللاكاكاكاكنننن        ذكرهذكرهذكرهذكره        ٔانهٔانهٔانهٔانه        ولوولوولوولو        لللللجزاء،لجزاء،لجزاء،لجزاء،    تعظتعظتعظتعظميميميمي    التكرارالتكرارالتكرارالتكرار    يفيفيفيف    ٔالنٔالنٔالنٔالن    كرركرركرركرر

    هذههذههذههذه        وكذا،وكذا،وكذا،وكذا،        كذاكذاكذاكذا        ٔاجرٔاجرٔاجرٔاجر        فففف����        ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'        هللاهللاهللاهللا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        جهرتهجهرتهجهرتهجهرته        اكنتاكنتاكنتاكنت        مفنمفنمفنمفن        : : : : قالقالقالقال        - - - - وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----

    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتـهجهرتـهجهرتـهجهرتـه    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    مفـنمفـنمفـنمفـن««««    ::::----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    يقوليقوليقوليقول    حيüحيüحيüحيü    والوالوالوال    النفس،النفس،النفس،النفس،    يفيفيفيف    ٔاوقعٔاوقعٔاوقعٔاوقع

        ....يعظميعظميعظميعظم    يشيشيشيشءءءء    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    يهيهيهيه    هذههذههذههذه    ٔائائائاي    »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته    ورسو'،ورسو'،ورسو'،ورسو'،    هللاهللاهللاهللا

        ::::مثالمثالمثالمثال
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    معناهامعناهامعناهامعناها        صام،صام،صام،صام،        فقدفقدفقدفقد        املقبلاملقبلاملقبلاملقبل        االثننياالثننياالثننياالثنني        يوميوميوميوم        صامصامصامصام        منمنمنمن        : : : : فأقولفأقولفأقولفأقول        شديدشديدشديدشديد        حرحرحرحر        اجلواجلواجلواجلو        القادمالقادمالقادمالقادم    االثننياالثننياالثننياالثنني    يوميوميوميوم

&&&&    يهيهيهيه    معناهامعناهامعناهامعناها    هوهوهوهو    هذاهذاهذاهذا    احلراحلراحلراحلر    لشدةلشدةلشدةلشدة    أالجرأالجرأالجرأالجر    عظعظعظعظميميميمي    صوماصوماصوماصوما    صامصامصامصام    فقدفقدفقدفقد     نفـسنفـسنفـسنفـس    يفيفيفيف    التعظـالتعظـالتعظـالتعظـميميميمي    مـسأمـسأمـسأمـسأ

    حفظ،حفظ،حفظ،حفظ،    فقدفقدفقدفقد    ربعنيربعنيربعنيربعنياالٔ االٔ االٔ االٔ     حفظحفظحفظحفظ    منمنمنمن    ::::نقولنقولنقولنقول    أالجر،أالجر،أالجر،أالجر،    ذكرذكرذكرذكر    منمنمنمن    ٔابلٔابلٔابلٔابلغغغغ    السامعالسامعالسامعالسامع    نفسنفسنفسنفس    يفيفيفيف    ٔاؤاؤاؤاو    املاملاملامللكلكلكلكفففف

    فهـوفهـوفهـوفهـو    هبـاهبـاهبـاهبـا    ومعـلومعـلومعـلومعـل    حفظهـاحفظهـاحفظهـاحفظهـا    منمنمنمن    إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    مدارمدارمدارمدار    علهياعلهياعلهياعلهيا    ديندينديندين    ٔاصولٔاصولٔاصولٔاصول    الالالاللكلكلكلكيةيةيةية    العامةالعامةالعامةالعامة    القواعدالقواعدالقواعدالقواعد    ٔالنٔالنٔالنٔالن

    شـيئًاشـيئًاشـيئًاشـيئًا    حفـظحفـظحفـظحفـظ    فقـدفقـدفقـدفقـد    يعـيعـيعـيعـينينينين    ٕايـه؟ٕايـه؟ٕايـه؟ٕايـه؟    معناهامعناهامعناهامعناها    حفظحفظحفظحفظ    فقدفقدفقدفقد    حفظحفظحفظحفظ    منمنمنمن    ::::ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول    ٔاكدٔاكدٔاكدٔاكد    كامكامكامكام    هوهوهوهو    هوهوهوهو    هو،هو،هو،هو،

    التأكيـدالتأكيـدالتأكيـدالتأكيـد    الالالال    التأسـيسالتأسـيسالتأسـيسالتأسـيس    هوهوهوهو    أالصلأالصلأالصلأالصل    ::::فنقولفنقولفنقولفنقول    ٔاخرى،ٔاخرى،ٔاخرى،ٔاخرى،    معاينمعاينمعاينمعاين    غغغغزيرزيرزيرزير    وعملوعملوعملوعمل    عظعظعظعظميميميمي    ٔاجرٔاجرٔاجرٔاجر    ذوذوذوذو    كثًرياكثًرياكثًرياكثًريا

        ....ذكورذكورذكورذكوراملاملاملامل    هذاهذاهذاهذا    لتعظلتعظلتعظلتعظميميميمي    وهذاوهذاوهذاوهذا

    عنعنعنعن        تتتتلكلكلكلكمواموامواموا        العلامءالعلامءالعلامءالعلامء        » » » » ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'        هللاهللاهللاهللا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته    ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    اكنتاكنتاكنتاكنت    مفنمفنمفنمفن««««            ::::قالقالقالقال

&&&&     ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    الفتح،الفتح،الفتح،الفتح،    بعدبعدبعدبعد    مهنامهنامهنامهنا    جهرةجهرةجهرةجهرة    الالالال    مكةمكةمكةمكة    طبًعاطبًعاطبًعاطبًعا    إالميان،إالميان،إالميان،إالميان،    داردارداردار    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الكفرالكفرالكفرالكفر    داردارداردار    منمنمنمن    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    مسأمسأمسأمسأ

    لهـالهـالهـالهـا    لـيسلـيسلـيسلـيس    وأالمـاكنوأالمـاكنوأالمـاكنوأالمـاكن    وأالشخاصوأالشخاصوأالشخاصوأالشخاص    اDوراDوراDوراDور    ٔانٔانٔانٔان    فائدةفائدةفائدةفائدة    فيهفيهفيهفيه    وهذاوهذاوهذاوهذا    ٕاسالم،ٕاسالم،ٕاسالم،ٕاسالم،    داردارداردار    ٔاصبحتٔاصبحتٔاصبحتٔاصبحت    ٔالهنأالهنأالهنأالهنا

    املرءاملرءاملرءاملرء        يكونيكونيكونيكون        قدقدقدقد        ٔايًضأايًضأايًضأايًضا        وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�        ٕاسالم،ٕاسالم،ٕاسالم،ٕاسالم،        داردارداردار        ٔاصبحتٔاصبحتٔاصبحتٔاصبحت        مثمثمثمث        كفركفركفركفر        داردارداردار        اكنتاكنتاكنتاكنت            كةكةكةكةمفمفمفمف    <<<<بت،بت،بت،بت،    حمكحمكحمكحمك

    وقـتوقـتوقـتوقـت    ويفويفويفويف    فضالء،فضالء،فضالء،فضالء،    وقتوقتوقتوقت    يفيفيفيف    ٔاëسٔاëسٔاëسٔاëس    فيهفيهفيهفيه    مممماكاكاكاكنننن    املاملاملاملاكاكاكاكنننن    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد    مسلًما،مسلًما،مسلًما،مسلًما،    يصبحيصبحيصبحيصبح    مثمثمثمث    اكفًرااكفًرااكفًرااكفًرا

    يتغـرييتغـرييتغـرييتغـري    أالمـرأالمـرأالمـرأالمـر    وهكذا،وهكذا،وهكذا،وهكذا،    خبثاءخبثاءخبثاءخبثاء    ٔاëسٔاëسٔاëسٔاëس    فيهفيهفيهفيه    يكونيكونيكونيكون        وقتوقتوقتوقت    يفيفيفيف    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    مممماكاكاكاكنننن    ٔانهٔانهٔانهٔانه    معمعمعمع    املاملاملاملاكاكاكاكنننن    هذاهذاهذاهذا

        ....احلالاحلالاحلالاحلال    حبحبحبحبسبسبسبسب

        الهجرة؟الهجرة؟الهجرة؟الهجرة؟    ٔاحٔاحٔاحٔاحاكاكاكاكمممم    ماماماماىهىهىهىه

        ....ٔاحٔاحٔاحٔاحاكاكاكاكمممم    ثالثالثالثالثثثث    لهالهالهالها    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٔانٔانٔانٔان    ::::وقالواوقالواوقالواوقالوا    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    مسأمسأمسأمسأ&&&&    العملالعملالعملالعمل    ٔاهلٔاهلٔاهلٔاهل    ذكرذكرذكرذكر
    هتهتهتهتـاجر،ـاجر،ـاجر،ـاجر،    ململململ    ٕانٕانٕانٕان    رشعًـارشعًـارشعًـارشعًـا    تـأمثتـأمثتـأمثتـأمث    هتهتهتهتـاجر،ـاجر،ـاجر،ـاجر،    ٔانٔانٔانٔان    عليـكعليـكعليـكعليـك    جيجيجيجيبببب    ::::الواجبةالواجبةالواجبةالواجبة    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    وهووهووهووهو    ::::أالولأالولأالولأالول    القسمالقسمالقسمالقسم

    بنيبنيبنيبني    لوجودهلوجودهلوجودهلوجوده    دينهدينهدينهدينه    ٕاظهارٕاظهارٕاظهارٕاظهار    كنهكنهكنهكنهمي مي مي مي     والوالوالوال    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    عىلعىلعىلعىل    يقدريقدريقدريقدر    ممممممممنننن    الشالشالشالشخخخخصصصص    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    ::::قالقالقالقال    مىت؟مىت؟مىت؟مىت؟

    عـىلعـىلعـىلعـىل    قـادًراقـادًراقـادًراقـادًرا    اكناكناكناكن    مـنمـنمـنمـن    حـقحـقحـقحـق    يفيفيفيف    الواجبـةالواجبـةالواجبـةالواجبـة    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،    منمنمنمن    أالولأالولأالولأالول    القسمالقسمالقسمالقسم    هذاهذاهذاهذا    ،،،،    ررررالكفاالكفاالكفاالكفا

    ٔانٔانٔانٔان    عليـكعليـكعليـكعليـك    جيجيجيجيـبـبـبـب    ::::يقـاليقـاليقـاليقـال    هنـاهنـاهنـاهنـا    دينـهدينـهدينـهدينـه    ٕاظهـارٕاظهـارٕاظهـارٕاظهـار    يـسـتطيعيـسـتطيعيـسـتطيعيـسـتطيع    الالالال    الالالالاكاكاكاكفرينفرينفرينفرين    ٔاظهرٔاظهرٔاظهرٔاظهر    بنيبنيبنيبني    واكنواكنواكنواكن    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة

        ....هتهتهتهتاجراجراجراجر
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ثثثثر،ر،ر،ر،    �åالطة�åالطة�åالطة�åالطة    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    نفنفنفنفيسيسيسيس    يشيشيشيشءءءء    فهيافهيافهيافهيا    وهذهوهذهوهذهوهذه     ýٔٔýٔýٔýرسرسرسرساباباباب    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    """"::::املثـلاملثـلاملثـلاملثـل    يفيفيفيف    وكاموكاموكاموكام    يتأيتأيتأيتأ

    خيالطونـهخيالطونـهخيالطونـهخيالطونـه    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليـهعليـهعليـهعليـه    هللاهللاهللاهللا    صـىلصـىلصـىلصـىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    معمعمعمع    اكنوااكنوااكنوااكنوا    الصحابةالصحابةالصحابةالصحابة    """"،،،،بعضابعضابعضابعضا    بعضهمبعضهمبعضهمبعضهم    يشـبهيشـبهيشـبهيشـبه    القطاالقطاالقطاالقطا

    ررررؤؤؤؤيتـهيتـهيتـهيتـه    هـوهـوهـوهـو    وكيـفوكيـفوكيـفوكيـف    تفكـريه،تفكـريه،تفكـريه،تفكـريه،    هـوهـوهـوهـو    وكيـفوكيـفوكيـفوكيـف    وخمرجـهوخمرجـهوخمرجـهوخمرجـه    مـدخمـدخمـدخمـدخ����    وعرفـواوعرفـواوعرفـواوعرفـوا    تعلمواتعلمواتعلمواتعلموا    حدحدحدحدثثثث؟؟؟؟    اذااذااذااذامممم

    البـاطنالبـاطنالبـاطنالبـاطن    يفيفيفيف    تـشابهتـشابهتـشابهتـشابه    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    تـؤديتـؤديتـؤديتـؤدي    اåالطـةاåالطـةاåالطـةاåالطـة    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ملـاذا؟ملـاذا؟ملـاذا؟ملـاذا؟    �åالطـة،�åالطـة،�åالطـة،�åالطـة،    لكهلكهلكهلكه    ذ�ذ�ذ�ذ�    علمواعلمواعلمواعلموا    وتصورهوتصورهوتصورهوتصوره

    ٔاصاحبٔاصاحبٔاصاحبٔاصاحب        الالالال        ملاذاملاذاملاذاملاذا        ،،،،" " " " مؤمنًامؤمنًامؤمنًامؤمنًا        ٕاالٕاالٕاالٕاال        تصاحبتصاحبتصاحبتصاحب        الالالال        " " " " : : : : بقو'بقو'بقو'بقو'        ٔاتتٔاتتٔاتتٔاتت        الرشيعةالرشيعةالرشيعةالرشيعة        و©�و©�و©�و©�    ٔابيت،ٔابيت،ٔابيت،ٔابيت،    ٔامٔامٔامٔام    شئتشئتشئتشئت

ثثثثر،ر،ر،ر،    ٔالنـكٔالنـكٔالنـكٔالنـك    فاسـق؟فاسـق؟فاسـق؟فاسـق؟والوالوالوال    الالالالاكاكاكاكفـرفـرفـرفـر    تصاحبتصاحبتصاحبتصاحب    الالالال    ملاذاملاذاملاذاملاذا    املؤمن؟املؤمن؟املؤمن؟املؤمن؟    ٕاالٕاالٕاالٕاال     القطـاالقطـاالقطـاالقطـا    ýٔٔýٔýٔýرسرسرسرساباباباب    النـاسالنـاسالنـاسالنـاس    تتـأتتـأتتـأتتـأ

    هـؤالءهـؤالءهـؤالءهـؤالء    ����    وامحلـدوامحلـدوامحلـدوامحلـد    وملـزتموملـزتموملـزتموملـزتم    قـويقـويقـويقـوي    ٔاëٔاëٔاëٔاë    يقـوليقـوليقـوليقـول    واحـدواحـدواحـدواحـد    يـسحبه؟يـسحبه؟يـسحبه؟يـسحبه؟    ملـاذاملـاذاملـاذاملـاذا    ساحب،ساحب،ساحب،ساحب،    والصاحبوالصاحبوالصاحبوالصاحب

ثثثثرررر    ؤانـتؤانـتؤانـتؤانـت    سـاحبسـاحبسـاحبسـاحب    الـصاحبالـصاحبالـصاحبالـصاحب    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    جبجبجبجب̄̄̄¯كككك،،،،    ٔانفدٔانفدٔانفدٔانفد    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول    ادعومه،ادعومه،ادعومه،ادعومه،    أالحصابأالحصابأالحصابأالحصاب     يفيفيفيف    تتـأتتـأتتـأتتـأ
ثثثثرررر    مجممجممجممجموعةوعةوعةوعة    معمعمعمع    جلستجلستجلستجلست    لولولولو    �طنك�طنك�طنك�طنك ثثثثرررر    هذاهذاهذاهذا    يؤدييؤدييؤدييؤدي    مثمثمثمث    ححححEEEE،،،،    �طنك�طنك�طنك�طنك    يفيفيفيف    تتأتتأتتأتتأ     ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    اDاخـلاDاخـلاDاخـلاDاخـل    التـأالتـأالتـأالتـأ

ثثثثرررر     FFFFهـامهـامهـامهـام    متالزمـانمتالزمـانمتالزمـانمتالزمـان    والباطنوالباطنوالباطنوالباطن    الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر    ٔانٔانٔانٔان    معنامعنامعنامعنا    سـيأيتسـيأيتسـيأيتسـيأيت    كامكامكامكام    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،    بعدبعدبعدبعد    الظاهرالظاهرالظاهرالظاهر    يفيفيفيف    تأتأتأتأ

    اكناكناكناكن    مـنمـنمـنمـن    مـن؟مـن؟مـن؟مـن؟    حقحقحقحق    يفيفيفيف    الواجبةالواجبةالواجبةالواجبة    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،    منمنمنمن    أالولأالولأالولأالول    القسمالقسمالقسمالقسم    هذاهذاهذاهذا    االٓخر،االٓخر،االٓخر،االٓخر،    يفيفيفيف    يؤيؤيؤيؤثثثثرررر

        ....دينهدينهدينهدينه    ٕاظهارٕاظهارٕاظهارٕاظهار    يسـتطيعيسـتطيعيسـتطيعيسـتطيع    الالالال    الالالالاكاكاكاكفرينفرينفرينفرين    ٔاظهرٔاظهرٔاظهرٔاظهر    بنيبنيبنيبني    واكنواكنواكنواكن    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    عىلعىلعىلعىل    قادًراقادًراقادًراقادًرا

    وهـووهـووهـووهـو    ٔايـًضأايـًضأايـًضأايـًضا    تـسـتحبتـسـتحبتـسـتحبتـسـتحب    والوالوالوال    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة    عليـهعليـهعليـهعليـه    جتـبجتـبجتـبجتـب    الالالال    ٔائائائاي    ::::عليـهعليـهعليـهعليـه    جهـرةجهـرةجهـرةجهـرة    الالالال    مـنمـنمـنمـن    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    القسمالقسمالقسمالقسم

    والصبيانوالصبيانوالصبيانوالصبيان        اكلنساءاكلنساءاكلنساءاكلنساء        لضعفلضعفلضعفلضعف        ٔاؤاؤاؤاو            مثالً مثالً مثالً مثالً         مشلولمشلولمشلولمشلول        ملرضملرضملرضملرض        ٔامأامأامأاما        ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    عاجزعاجزعاجزعاجز    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،    عنعنعنعن    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز

    ٔاسملٔاسملٔاسملٔاسمل    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان    يكونيكونيكونيكون    قدقدقدقد    مكره،مكره،مكره،مكره،    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    ٔاؤاؤاؤاو    سبيًال،سبيًال،سبيًال،سبيًال،    هيتدونهيتدونهيتدونهيتدون    والوالوالوال    حي»حي»حي»حي»    يسـتطيعونيسـتطيعونيسـتطيعونيسـتطيعون    الالالال    ا©ينا©ينا©ينا©ين

    حقـهحقـهحقـهحقـه    يفيفيفيف    يـسـتحبيـسـتحبيـسـتحبيـسـتحب    نقـولنقـولنقـولنقـول    هـذاهـذاهـذاهـذا    هـلهـلهـلهـل    الكفـرالكفـرالكفـرالكفـر    بالدبالدبالدبالد    يفيفيفيف    السجنالسجنالسجنالسجن    يفيفيفيف    ووضعوهووضعوهووضعوهووضعوه    عليهعليهعليهعليه    فقبضوافقبضوافقبضوافقبضوا

        ....قادرقادرقادرقادر    غريغريغريغري    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    الهجرة؟الهجرة؟الهجرة؟الهجرة؟

    فالفالفالفال        الفعلالفعلالفعلالفعل    عنعنعنعن    عاجزعاجزعاجزعاجز    هوهوهوهو    ،،،،""""اسـتحباباسـتحباباسـتحباباسـتحباب    والوالوالوال    �ٕ�ٕ�ٕٕ�جيجيجيجياباباباب    فعفعفعفع����    يوصفيوصفيوصفيوصف    الالالال    العاجزالعاجزالعاجزالعاجز""""    ::::قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة

    يوصفيوصفيوصفيوصف        الالالال        عاجز،عاجز،عاجز،عاجز،        ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه        ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟        مسـتحبة،مسـتحبة،مسـتحبة،مسـتحبة،        حقهحقهحقهحقه        يفيفيفيف        الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٔاؤاؤاؤاو    واجبةواجبةواجبةواجبة    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول

            اسـتحباب،اسـتحباب،اسـتحباب،اسـتحباب،    والوالوالوال    بوجوببوجوببوجوببوجوب    فعفعفعفع����

    ٔانٔانٔانٔان    ����    يـسـتحبيـسـتحبيـسـتحبيـسـتحب    ٔانـتٔانـتٔانـتٔانـت    ::::''''    نقـولنقـولنقـولنقـول    ،،،،    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    تسـتحبتسـتحبتسـتحبتسـتحب    منمنمنمن    وهووهووهووهو    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    القسمالقسمالقسمالقسم

    مـنمـنمـنمـن    ::::قـسمنيقـسمنيقـسمنيقـسمني    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يقـسميقـسميقـسميقـسم    ممممممممكنكنكنكن    الثالثالثالثالثالثالثالث    القسمالقسمالقسمالقسم    يعيعيعيعينينينين    إالقامة،إالقامة،إالقامة،إالقامة،    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    جتبجتبجتبجتب    وقدوقدوقدوقد    هتهتهتهتاجر،اجر،اجر،اجر،
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    الهجـرةالهجـرةالهجـرةالهجـرة    عـىلعـىلعـىلعـىل    قـادًراقـادًراقـادًراقـادًرا    اكناكناكناكن    مـنمـنمـنمـن    وهووهووهووهو    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    إالقامةإالقامةإالقامةإالقامة    جتبجتبجتبجتب    وقدوقدوقدوقد    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    يسـتحبيسـتحبيسـتحبيسـتحب

يييي    �ملعروف�ملعروف�ملعروف�ملعروف    أالمرأالمرأالمرأالمر    يفيفيفيف    مدخلمدخلمدخلمدخل    و'و'و'و'    دينهدينهدينهدينه    يظهريظهريظهريظهر    الكفارالكفارالكفارالكفار    ٔاظهرٔاظهرٔاظهرٔاظهر    بنيبنيبنيبني    وقاوقاوقاوقامئمئمئمئ         ....املنكراملنكراملنكراملنكر    عنعنعنعن    والهنوالهنوالهنوالهنــــ

    الكفارالكفارالكفارالكفار        وسطوسطوسطوسط        يفيفيفيف        يقيقيقيقميميميمي        فهوفهوفهوفهو        دينه،دينه،دينه،دينه،    ٕاظهارٕاظهارٕاظهارٕاظهار    عىلعىلعىلعىل    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    قادًراقادًراقادًراقادًرا    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    عىلعىلعىلعىل    القادرالقادرالقادرالقادر    الرجلالرجلالرجلالرجل    وهذاوهذاوهذاوهذا

يييي    �ملعروف�ملعروف�ملعروف�ملعروف    أالمرأالمرأالمرأالمر    عىلعىلعىلعىل    قدرةقدرةقدرةقدرة    عندهعندهعندهعنده    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�    يشيشيشيشءءءء    يضريهيضريهيضريهيضريه    الالالال     نقـولنقـولنقـولنقـول    املنكراملنكراملنكراملنكر    عنعنعنعن    والهنوالهنوالهنوالهنــــ

    التغيـريالتغيـريالتغيـريالتغيـري    يفيفيفيف    مـدخلمـدخلمـدخلمـدخل    ''''    اكناكناكناكن    ٕانٕانٕانٕان    جتـبجتـبجتـبجتـب    وقدوقدوقدوقد    الهجرة،الهجرة،الهجرة،الهجرة،    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    يسـتحبيسـتحبيسـتحبيسـتحب    الشالشالشالشخخخخصصصص    هذاهذاهذاهذا    ٔانٔانٔانٔان

        ....وهنيهوهنيهوهنيهوهنيه    بأمرهبأمرهبأمرهبأمره

    الهجـرة،الهجـرة،الهجـرة،الهجـرة،    عـىلعـىلعـىلعـىل    قدرةقدرةقدرةقدرة    ''''    منمنمنمن    وهووهووهووهو    جيجيجيجيب،ب،ب،ب،    وقدوقدوقدوقد    حقهحقهحقهحقه    يفيفيفيف    يسـتحبيسـتحبيسـتحبيسـتحب    منمنمنمن    وهووهووهووهو    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    القسمالقسمالقسمالقسم

يييي    �ملعروف�ملعروف�ملعروف�ملعروف    أالمرأالمرأالمرأالمر    يفيفيفيف    مدخلمدخلمدخلمدخل    ''''    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�    دينه،دينه،دينه،دينه،    شعائرشعائرشعائرشعائر    ٕاظهارٕاظهارٕاظهارٕاظهار    عىلعىلعىلعىل    قدرةقدرةقدرةقدرة    و'و'و'و'     والهنـوالهنـوالهنـوالهنـــــ

    اDعوةاDعوةاDعوةاDعوة        ٔالنٔالنٔالنٔالن        مطلوب،مطلوب،مطلوب،مطلوب،        فهذافهذافهذافهذا        يغرييغرييغرييغري        ٔانٔانٔانٔان        ويسـتطيعويسـتطيعويسـتطيعويسـتطيع    التغيريالتغيريالتغيريالتغيري    يفيفيفيف    مدخلمدخلمدخلمدخل    ''''    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    املنكر،املنكر،املنكر،املنكر،    عنعنعنعن

    هــاجرهــاجرهــاجرهــاجر    الهجــرةالهجــرةالهجــرةالهجــرة    يفيفيفيف    املــصلحةاملــصلحةاملــصلحةاملــصلحة    عنــدهعنــدهعنــدهعنــده    ترترترترحجحجحجحجــتــتــتــت    ٕاذإاذإاذإاذا    ٕاالٕاالٕاالٕاال    الهجــرةالهجــرةالهجــرةالهجــرة    حقــهحقــهحقــهحقــه    يفيفيفيف    جتــبجتــبجتــبجتــب    الالالال    واجبــة،واجبــة،واجبــة،واجبــة،

    يفيفيفيف    جلوسـهجلوسـهجلوسـهجلوسـه    والوجوب،والوجوب،والوجوب،والوجوب،    ×سـتحباب×سـتحباب×سـتحباب×سـتحباب    بنيبنيبنيبني    مرتددمرتددمرتددمرتدد    حا'حا'حا'حا'    يظليظليظليظل    يعيعيعيعينينينين    حقه،حقه،حقه،حقه،    يفيفيفيف    واسـتحبتواسـتحبتواسـتحبتواسـتحبت
    عامـة،عامـة،عامـة،عامـة،    تكـونتكـونتكـونتكـون    املـصلحةاملـصلحةاملـصلحةاملـصلحة    ٕامنـإامنـإامنـإامنـا    خشخشخشخشصية،صية،صية،صية،    مصلحةمصلحةمصلحةمصلحة    ليستليستليستليست    يعيعيعيعينينينين    العامةالعامةالعامةالعامة    ملصلحةملصلحةملصلحةملصلحة    البالدالبالدالبالدالبالد    هذههذههذههذه

يييي    �ملعروف�ملعروف�ملعروف�ملعروف    أالمرأالمرأالمرأالمر    يفيفيفيف    مدخلمدخلمدخلمدخل    ''''    يكونيكونيكونيكون         ....املنكراملنكراملنكراملنكر    عنعنعنعن    والهنوالهنوالهنوالهنــــ

    املـسلمنياملـسلمنياملـسلمنياملـسلمني    مـنمـنمـنمـن    طائفـةطائفـةطائفـةطائفـة    عـىلعـىلعـىلعـىل    العائدةالعائدةالعائدةالعائدة    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة    اكناكناكناكن    ٕانٕانٕانٕان    ::::اجلراراجلراراجلراراجلرار    السـيلالسـيلالسـيلالسـيل    يفيفيفيف    الشواكينالشواكينالشواكينالشواكين    يقوليقوليقوليقول

يييي    �ملعروف�ملعروف�ملعروف�ملعروف    أالمرأالمرأالمرأالمر    بعبعبعبعضضضض    يفيفيفيف    مدخلمدخلمدخلمدخل    ''''    يكونيكونيكونيكون    ýٔنýٔنýٔنýٔن    اهرة،اهرة،اهرة،اهرة،ظظظظ     تعلميهتعلميهتعلميهتعلميه        يفيفيفيف        ٔاؤاؤاؤاو        املنكراملنكراملنكراملنكر    عنعنعنعن    والهنوالهنوالهنوالهنــــ

    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة        ترترترتركككك        عليهعليهعليهعليه    جيجيجيجيبببب    فٕانهفٕانهفٕانهفٕانه    بدينهبدينهبدينهبدينه    وفرارهوفرارهوفرارهوفراره    جهرتهجهرتهجهرتهجهرته    عىلعىلعىلعىل    راراراراحجحجحجحجًاًاًاًا    ذ�ذ�ذ�ذ�    يكونيكونيكونيكون    حبحبحبحبيثيثيثيث    اخلرياخلرياخلرياخلري    معاملمعاملمعاملمعامل

        ....الراالراالراالراحجحجحجحجةةةة    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة    لهذهلهذهلهذهلهذه    رعايةرعايةرعايةرعاية

    مـصلحةمـصلحةمـصلحةمـصلحة    وليـستوليـستوليـستوليـست    عامـةعامـةعامـةعامـة    مـصلحةمـصلحةمـصلحةمـصلحة    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    املسلمني،املسلمني،املسلمني،املسلمني،    منمنمنمن    طائفةطائفةطائفةطائفة    عىلعىلعىلعىل    العائدةالعائدةالعائدةالعائدة    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة    ::::قالقالقالقال

    مبعيـشةمبعيـشةمبعيـشةمبعيـشة    ٔاؤاؤاؤاو    مبالمبالمبالمبال    اكناكناكناكن    سواءسواءسواءسواء    مسـتفيدمسـتفيدمسـتفيدمسـتفيد    خشخشخشخشصهصهصهصه    هوهوهوهو    ممممشششش    املسلمنياملسلمنياملسلمنياملسلمني    هتهتهتهتمممم    مصلحةمصلحةمصلحةمصلحة    ٔائائائاي    صيةصيةصيةصيةخشخشخشخش    

    حقـهحقـهحقـهحقـه    يفيفيفيف    جتـبجتـبجتـبجتـب    وقدوقدوقدوقد    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ''''    يسـتحبيسـتحبيسـتحبيسـتحب    وٕاالوٕاالوٕاالوٕاال    عامةعامةعامةعامة    تكونتكونتكونتكون    ٔانٔانٔانٔان    جيجيجيجيبببب    املصلحةاملصلحةاملصلحةاملصلحة    ببببيشيشيشيشء،ء،ء،ء،    ٔاؤاؤاؤاو

        ....إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم    داردارداردار    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    الكفرالكفرالكفرالكفر    داردارداردار    منمنمنمن    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    �لنسـبة�لنسـبة�لنسـبة�لنسـبة    هذاهذاهذاهذا    أالول،أالول،أالول،أالول،    الصنفالصنفالصنفالصنف    يفيفيفيف    كامكامكامكام

        الكفار؟الكفار؟الكفار؟الكفار؟    بالدبالدبالدبالد    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يسافريسافريسافريسافر    ٔانٔانٔانٔان    لللللشلشلشلشخخخخصصصص    جيجيجيجيوزوزوزوز    هلهلهلهل
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        ::::ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    رشوطرشوطرشوطرشوط    بثالثةبثالثةبثالثةبثالثة    ذ�ذ�ذ�ذ�    جيجيجيجيوزوزوزوز    ::::نقولنقولنقولنقول

    مصدريمصدريمصدريمصدري    ٔاصالٔاصالٔاصالٔاصال    فهمفهمفهمفهم    ::::الشـهبةالشـهبةالشـهبةالشـهبة    عنهعنهعنهعنه    يدفعيدفعيدفعيدفع    راراراراخسخسخسخساااا        علامعلامعلامعلام    عندهعندهعندهعنده    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    ::::أالولأالولأالولأالول    الرشطالرشطالرشطالرشط

    فالبدفالبدفالبدفالبد    ��������    عياًذاعياًذاعياًذاعياًذا    قلبهقلبهقلبهقلبه    ختطفختطفختطفختطف    قدقدقدقد    الشـهبةالشـهبةالشـهبةالشـهبة    ''''    وعرضتوعرضتوعرضتوعرضت    الكفارالكفارالكفارالكفار    بالدبالدبالدبالد    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    سافرسافرسافرسافر    فلوفلوفلوفلو    شـبهشـبهشـبهشـبه

        ....الشـهباتالشـهباتالشـهباتالشـهبات    بهبهبهبه    يدفعيدفعيدفعيدفع    متنيمتنيمتنيمتني    علامعلامعلامعلام    عندهعندهعندهعنده    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان

    الغـربالغـربالغـربالغـرب    طبًعـاطبًعـاطبًعـاطبًعـا    ::::الـشـهباتالـشـهباتالـشـهباتالـشـهبات    بـهبـهبـهبـه    يـدفعيـدفعيـدفعيـدفع    صـلبصـلبصـلبصـلب    ديـنديـنديـنديـن    عنـدهعنـدهعنـدهعنـده    يكـونيكـونيكـونيكـون    ٔانٔانٔانٔان    ::::الثاينالثاينالثاينالثاين    الرشطالرشطالرشطالرشط

&&&&    معروفمعروفمعروفمعروف     ضـعفضـعفضـعفضـعف    يفيفيفيف    ودينـهودينـهودينـهودينـه    سافرسافرسافرسافر    واحدواحدواحدواحد    فتفتفتفتخخخخيليليليل    واملاءواملاءواملاءواملاء    اكلهواءاكلهواءاكلهواءاكلهواء    مفتوحةمفتوحةمفتوحةمفتوحة    الشهواتالشهواتالشهواتالشهوات    مسأمسأمسأمسأ

    ٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـب    ''''    يقوليقوليقوليقول    العقالءالعقالءالعقالءالعقالء    منمنمنمن    ٔاحدٔاحدٔاحدٔاحد    هلهلهلهل    سـيفعل؟سـيفعل؟سـيفعل؟سـيفعل؟    ماذاماذاماذاماذا    هنارهنارهنارهنار    ليلليلليلليل    عليهعليهعليهعليه    تعرضتعرضتعرضتعرض    فالشهواتفالشهواتفالشهواتفالشهوات

    عنـدهعنـدهعنـدهعنـده    يكـونيكـونيكـونيكـون    ٔانٔانٔانٔان    البـدالبـدالبـدالبـد    ولكـنولكـنولكـنولكـن    بـذ�،بـذ�،بـذ�،بـذ�،    يفتيـهيفتيـهيفتيـهيفتيـه    ٔاحـدٔاحـدٔاحـدٔاحـد    الالالال    تفتفتفتفنتنتنتنت،،،،    حىتحىتحىتحىت    لللللشـبهلشـبهلشـبهلشـبه    تتعرضتتعرضتتعرضتتعرض    ؤانتؤانتؤانتؤانت

        ....الشـبهالشـبهالشـبهالشـبه    يدفعيدفعيدفعيدفع    راراراراخسخسخسخس    عملعملعملعمل    أالولأالولأالولأالول    الرشطالرشطالرشطالرشط

    يـذهبيـذهبيـذهبيـذهب    ٔانٔانٔانٔان    يريـديريـديريـديريـد    داعيـةداعيـةداعيـةداعيـة    رجـلرجـلرجـلرجـل    ::::مثـا'مثـا'مثـا'مثـا'        ::::ذ�ذ�ذ�ذ�    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    حمتاًجاحمتاًجاحمتاًجاحمتاًجا    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    الرشطالرشطالرشطالرشط

    ٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـب    ::::''''    نقـولنقـولنقـولنقـول    تـذهب؟تـذهب؟تـذهب؟تـذهب؟    الالالال    ٔاؤاؤاؤاو    ٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـبٔاذهـب    ''''    نقـولنقـولنقـولنقـول    اخلـارجاخلـارجاخلـارجاخلـارج    يفيفيفيف    لللللعـالجلعـالجلعـالجلعـالج    ذاهبذاهبذاهبذاهب    لللللتطببلتطببلتطببلتطبب

        ....ذهبذهبذهبذهباااافففف    حمتاجحمتاجحمتاجحمتاج    ؤانتؤانتؤانتؤانت    ديندينديندين    وعندوعندوعندوعندكككك    عملعملعملعمل    عندعندعندعندكككك    يكونيكونيكونيكون    ٔانٔانٔانٔان    البدالبدالبدالبد    انتبهانتبهانتبهانتبه    ولكنولكنولكنولكن

    املهماملهماملهماملهم        السابقني،السابقني،السابقني،السابقني،        �لرشطني�لرشطني�لرشطني�لرشطني        ذهبذهبذهبذهباااا    ::::''''    نقولنقولنقولنقول    ويرجع؟ويرجع؟ويرجع؟ويرجع؟    يتاجريتاجريتاجريتاجر    جتارةجتارةجتارةجتارة    عندهعندهعندهعنده    رجلرجلرجلرجل    ٢٢٢٢----    مثالمثالمثالمثال        

    ����    جيجيجيجيـوزـوزـوزـوز    الالالال    ::::''''    نقـولنقـولنقـولنقـول    ،،،،لللللتـلتـلتـلتـزنزنزنزنهههه    ذاهـبذاهـبذاهـبذاهـب    ::::<<<<لـثلـثلـثلـث    مثـالمثـالمثـالمثـال    ....لللللسفرلسفرلسفرلسفر    داعيةداعيةداعيةداعية    حاجةحاجةحاجةحاجة    هناهناهناهناكككك    تكونتكونتكونتكون
    الـسفرالـسفرالـسفرالـسفر    ويكـونويكـونويكـونويكـون    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    اDاعيـةاDاعيـةاDاعيـةاDاعيـة    احلاجـةاحلاجـةاحلاجـةاحلاجـة    وهـووهـووهـووهـو    الثالـثالثالـثالثالـثالثالـث    الرشطالرشطالرشطالرشط    الفتقادالفتقادالفتقادالفتقاد    ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟ملاذا؟    ذ�،ذ�،ذ�،ذ�،

    """"أالرضأالرضأالرضأالرض    يفيفيفيف    فـسـيحوافـسـيحوافـسـيحوافـسـيحوا    """"حبحبحبحبديثديثديثديث    يسـتدليسـتدليسـتدليسـتدل    الالالال    طبًعاطبًعاطبًعاطبًعا    معصية،معصية،معصية،معصية،    سفرسفرسفرسفر    سافرسافرسافرسافر    ٕانٕانٕانٕان    ��������    والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ
    يفيفيفيف        وصفهنوصفهنوصفهنوصفهن    هللاهللاهللاهللا    ذكرذكرذكرذكر    الاليتالاليتالاليتالاليت    النساءالنساءالنساءالنساء    وصفوصفوصفوصف    يفيفيفيف    ،،،،""""والساوالساوالساوالساحئحئحئحئاتاتاتات""""    ::::وقالوقالوقالوقال    الساالساالساالساحئحئحئحئون،ون،ون،ون،    ::::يقوليقوليقوليقول
    طلـبطلـبطلـبطلـب    ٔاؤاؤاؤاو    ....ـادـادـادـاد    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    سواءسواءسواءسواء    الطاعةالطاعةالطاعةالطاعة    يفيفيفيف    اخلارجوناخلارجوناخلارجوناخلارجون    معناهامعناهامعناهامعناها    ::::الساالساالساالساحئحئحئحئونونونون    ،،،،التحرالتحرالتحرالتحرميميميمي    سورةسورةسورةسورة

        ....العملالعملالعملالعمل

    العـملالعـملالعـملالعـمل    طلبطلبطلبطلب    يفيفيفيف    خارًجاخارًجاخارًجاخارًجا    كنتكنتكنتكنت    ٕانٕانٕانٕان    الصامئات،الصامئات،الصامئات،الصامئات،    """"والساوالساوالساوالساحئحئحئحئاتاتاتات    ،،،،الصامئونالصامئونالصامئونالصامئون    ::::الساالساالساالساحئحئحئحئونونونون    ::::وقيلوقيلوقيلوقيل

    ابنابنابنابن        قابقابقابقاب����    ملاملاملاملا    بكربكربكربكر    ٔايبٔايبٔايبٔايب    قولقولقولقول    يفيفيفيف    كامكامكامكام    ٔايًضأايًضأايًضأايًضا    احةاحةاحةاحةسـيسـيسـيسـي    هذههذههذههذه    بدينكبدينكبدينكبدينك    فارافارافارافارا    كنتكنتكنتكنت    ٕانٕانٕانٕان    سـياحة،سـياحة،سـياحة،سـياحة،    هذههذههذههذه
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� معهد شيخ اإلسالم العلمي

    الالالال        مثqمثqمثqمثq    ::::قالقالقالقال    ريب،ريب،ريب،ريب،    فأعبدفأعبدفأعبدفأعبد    أالرضأالرضأالرضأالرض    يفيفيفيف    ٔاسـيحٔاسـيحٔاسـيحٔاسـيح    ::::قالقالقالقال    بكر؟بكر؟بكر؟بكر؟    ٔا�ٔا�ٔا�ٔا�    ����    تذهبتذهبتذهبتذهب    ٔاينٔاينٔاينٔاين    ::::قالقالقالقال    اDاDاDاDغغغغنةنةنةنة
    سـسـسـسـنننننننن    يفيفيفيف    و©�و©�و©�و©�    جهرة،جهرة،جهرة،جهرة،    معناهامعناهامعناهامعناها    سـياحةسـياحةسـياحةسـياحة    ففففلكلكلكلكمةمةمةمة    جواري،جواري،جواري،جواري،    يفيفيفيف    ؤانتؤانتؤانتؤانت    ٔارجعٔارجعٔارجعٔارجع    ُخيرجُخيرجُخيرجُخيرج    والوالوالوال    َخيرجَخيرجَخيرجَخيرج

يييي    �ب�ب�ب�ب""""    ::::قالقالقالقال    �ب�ب�ب�ب    ''''    داودداودداودداود    ٔابؤابؤابؤابو    داود،داود،داود،داود،    ٔايبٔايبٔايبٔايب     ٔانٔانٔانٔان««««    ديثديثديثديثحـحـحـحـ    ويتـضمنويتـضمنويتـضمنويتـضمن    ،،،،""""السـياحةالسـياحةالسـياحةالسـياحة    عنعنعنعن    الهنالهنالهنالهنــــ

        ....»»»»الالالال    ::::قالقالقالقال    السـياحة،السـياحة،السـياحة،السـياحة،    يفيفيفيف    يليليليل    ائذنائذنائذنائذن    ::::هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    ����    قالقالقالقال    رجًال رجًال رجًال رجًال 

يييي        السـياحةالسـياحةالسـياحةالسـياحة    يهيهيهيه    ماماماما     يعـيعـيعـيعـينينينين    الرهبانيـةالرهبانيـةالرهبانيـةالرهبانيـة    ربنـاربنـاربنـاربنـا    فيعبدفيعبدفيعبدفيعبد    غارغارغارغار    ٔاؤاؤاؤاو    ككككهفهفهفهف    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    يذهبيذهبيذهبيذهب    ٔانٔانٔانٔان    ؟؟؟؟عهناعهناعهناعهنا    املهناملهناملهناملهنــــ

                    ....ذ�ذ�ذ�ذ�    عنعنعنعن    فهناهفهناهفهناهفهناه    غارغارغارغار    يفيفيفيف    ٔاؤاؤاؤاو    ككككهفهفهفهف    يفيفيفيف    ؤاجلسؤاجلسؤاجلسؤاجلس    خايلخايلخايلخايل    مممماكاكاكاكنننن    ٔائائائاي    يفيفيفيف    ٔاطلعٔاطلعٔاطلعٔاطلع    اختاختاختاختيليليليل

نَْيا    ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ     َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ ««««    ::::قالقالقالقال ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِ     َو    ا،ا،ا،ا،يُِصْيُهبَ يُِصْيُهبَ يُِصْيُهبَ يُِصْيُهبoواoواoواoة    اoةاْمراoةاْمراoةاْمراoىل    فَهِْجَرتُـهُ فَهِْجَرتُـهُ فَهِْجَرتُـهُ فَهِْجَرتُـهُ     يَْنِكُحهَـا،يَْنِكُحهَـا،يَْنِكُحهَـا،يَْنِكُحهَـا،    اْمرا
e
ىلا
e
ىلا
e
ىلا
e
لَْيـهِ     َهـاَجرَ َهـاَجرَ َهـاَجرَ َهـاَجرَ     َمـاَمـاَمـاَمـا    ا

e
لَْيـهِ ا
e
لَْيـهِ ا
e
لَْيـهِ ا
e
        »»»»ا

    يصيهبا،يصيهبا،يصيهبا،يصيهبا،        دنيادنيادنيادنيا        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        ٔائائائاي    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    مبعمبعمبعمبعىنىنىنىن    ٔاؤاؤاؤاو    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    ٔائائائاي    التعليلالتعليلالتعليلالتعليل    المالمالمالم    الالمالالمالالمالالم    ٕامإامإامإاما    ::::))))»»»»يصيهبايصيهبايصيهبايصيهبا    DنياDنياDنياDنيا««««((((

        ....يصيهبايصيهبايصيهبايصيهبا    DنياDنياDنياDنيا    خرج؟خرج؟خرج؟خرج؟    هاجرهاجرهاجرهاجر    ملاذاملاذاملاذاملاذا    خروجه،خروجه،خروجه،خروجه،    ع»ع»ع»ع»    هذههذههذههذه    ٔائائائاي    لللللتعليللتعليللتعليللتعليل    ٔاهنأاهنأاهنأاهنا    وأالقربوأالقربوأالقربوأالقرب

        ....؟؟؟؟    »»»»يصيهبايصيهبايصيهبايصيهبا    DنياDنياDنياDنيا««««قو'قو'قو'قو'    يفيفيفيف    ٕالصابةٕالصابةٕالصابةٕالصابة����    املراداملراداملراداملراد    ماماماما

    ٕالصــابةٕالصــابةٕالصــابةٕالصــابة    الــرالــرالــرالــريميميميم    يهيهيهيه    إالصــابةإالصــابةإالصــابةإالصــابة    »»»»يــصيهبايــصيهبايــصيهبايــصيهبا    DنيــاDنيــاDنيــاDنيــا««««    ::::----وســملوســملوســملوســمل    عليــهعليــهعليــهعليــه    هللاهللاهللاهللا    صــىلصــىلصــىلصــىل----    النــيبالنــيبالنــيبالنــيب    قـولقـولقـولقـول    يفيفيفيف

    فهـذافهـذافهـذافهـذا    واحلـرص،واحلـرص،واحلـرص،واحلـرص،    الـشدةالـشدةالـشدةالـشدة    معـمعـمعـمعـىنىنىنىن    ::::معنيـنيمعنيـنيمعنيـنيمعنيـني    فيـهفيـهفيـهفيـه    إالصـابةإالصـابةإالصـابةإالصـابة    التـسديدالتـسديدالتـسديدالتـسديد    الرٔايالرٔايالرٔايالرٔاي    وهذاوهذاوهذاوهذا    الغرض،الغرض،الغرض،الغرض،

        ....يصيهبايصيهبايصيهبايصيهبا    DنياDنياDنياDنيا    طلهباطلهباطلهباطلهبا    يفيفيفيف    جًداجًداجًداجًدا    وشديدوشديدوشديدوشديد    اDنيااDنيااDنيااDنيا    عىلعىلعىلعىل    جًداجًداجًداجًدا    حريصحريصحريصحريص

        ؟؟؟؟    »»»»يَْنِكُحهَايَْنِكُحهَايَْنِكُحهَايَْنِكُحهَا    اْمراoةاْمراoةاْمراoةاْمراoة    اoواoواoواoو««««قو'قو'قو'قو'    يفيفيفيف        اDنيااDنيااDنيااDنيا    منمنمنمن    املرٔاةاملرٔاةاملرٔاةاملرٔاة    ٔانٔانٔانٔان    معمعمعمع    �©كر�©كر�©كر�©كر    املرٔاةاملرٔاةاملرٔاةاملرٔاة    خصتخصتخصتخصت    ملاذاملاذاملاذاملاذا

    ا©يا©يا©يا©ي    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    يفيفيفيف    كـامكـامكـامكـام    يقـوليقـوليقـوليقـول    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    ،،،،    »»»»يَْنِكُحهَايَْنِكُحهَايَْنِكُحهَايَْنِكُحهَا    اْمراoةاْمراoةاْمراoةاْمراoة    اoواoواoواoو««««    ::::قالقالقالقال

    »»»»الـصاحلةالـصاحلةالـصاحلةالـصاحلة    املـرٔاةاملـرٔاةاملـرٔاةاملـرٔاة    متاعهـامتاعهـامتاعهـامتاعهـا    وخـريوخـريوخـريوخـري    متاعمتاعمتاعمتاع    اDنيااDنيااDنيااDنيا««««    معرومعرومعرومعرو    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    حديثحديثحديثحديث    منمنمنمن    مسملمسملمسملمسمل    رواهرواهرواهرواه
    سـببسـببسـببسـبب    ٔانٔانٔانٔان    يذكريذكريذكريذكر    ءءءءالعلامالعلامالعلامالعلام    بعبعبعبعضضضض        ٔالنٔالنٔالنٔالن    احلديث،احلديث،احلديث،احلديث،    بسبببسبببسبببسبب    لللللتلولتلولتلولتلوحيحيحيحي    قيلقيلقيلقيل    ::::بالذكربالذكربالذكربالذكر    املرأةاملرأةاملرأةاملرأة    خصتخصتخصتخصت

    ٔانهٔانهٔانهٔانه        مسعودمسعودمسعودمسعود        ابنابنابنابن        عنعنعنعن        أالمعأالمعأالمعأالمعشششش        طريقطريقطريقطريق    منمنمنمن    وغريهوغريهوغريهوغريه    الكبريالكبريالكبريالكبري    يفيفيفيف    الطالطالطالطربربربربايناينايناين    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    وهووهووهووهو    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث

    ٕالهيا،ٕالهيا،ٕالهيا،ٕالهيا،        هياجرهياجرهياجرهياجر        حىتحىتحىتحىت        تزتوجهتزتوجهتزتوجهتزتوجه        ٔانٔانٔانٔان        فأبتفأبتفأبتفأبت    قيسقيسقيسقيس    ٔامٔامٔامٔام    ''''    يقاليقاليقاليقال    امرٔاةامرٔاةامرٔاةامرٔاة    خطبخطبخطبخطب    رجلرجلرجلرجل    فينافينافينافينا    اكناكناكناكن««««    ::::قالقالقالقال

    الالالال    احلـديثاحلـديثاحلـديثاحلـديث    سـببسـببسـببسـبب    هـوهـوهـوهـو    هـذاهـذاهـذاهـذا    ٔانٔانٔانٔان    ذكـرذكـرذكـرذكـر    ولكـنولكـنولكـنولكـن    »»»»قـيسقـيسقـيسقـيس    ٔامٔامٔامٔام    مبهـاجرمبهـاجرمبهـاجرمبهـاجر    فكـفكـفكـفكـينينينين    فزتوفزتوفزتوفزتو....اااا    فهاجرفهاجرفهاجرفهاجر
        ....ذ�ذ�ذ�ذ�    يفيفيفيف    دليلدليلدليلدليل    الالالال    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    يصح،يصح،يصح،يصح،
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    ؤاعظـم،ؤاعظـم،ؤاعظـم،ؤاعظـم،    ٔاشدٔاشدٔاشدٔاشد    �لنساء�لنساء�لنساء�لنساء    الفتنةالفتنةالفتنةالفتنة    ٔالنٔالنٔالنٔالن    النساءالنساءالنساءالنساء    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    خصخصخصخص    ::::واألقربواألقربواألقربواألقرب

    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    زيـدزيـدزيـدزيـد    بـنبـنبـنبـن    ٔاسـامةٔاسـامةٔاسـامةٔاسـامة    حـديثحـديثحـديثحـديث    مـنمـنمـنمـن    ومـسملومـسملومـسملومـسمل    البخاريالبخاريالبخاريالبخاري    رواهرواهرواهرواه    ماماماما    ::::ذ�ذ�ذ�ذ�    عىلعىلعىلعىل    واDليلواDليلواDليلواDليل
        ....»»»»النساءالنساءالنساءالنساء    منمنمنمن    الرجالالرجالالرجالالرجال    عىلعىلعىلعىل    ٔاأٔأارضرضرضرض    فتنةفتنةفتنةفتنة    بعديبعديبعديبعدي    تركتتركتتركتتركت    ماماماما««««    ----عهنامعهنامعهنامعهنام

ىل    فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ     ««««،،،،ذكرذكرذكرذكر    ملاذاملاذاملاذاملاذا
e
ىلا
e
ىلا
e
ىلا
e
لَْيهِ     َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ     َماَماَماَما    ا

e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
            التنكري؟التنكري؟التنكري؟التنكري؟    سبيلسبيلسبيلسبيل    عىلعىلعىلعىل»»»»ا

نَْيا    ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ ِجهَْرتُهُ     َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت َاكنَْت     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ ««««    ::::قالقالقالقال ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِ    ،و    يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَاoواoواoواoة    اoةاْمراoةاْمراoةاْمراoىل    فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ فَهِْجَرتُهُ     يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،يَْنِكُحهَا،    اْمرا
e
ىلا
e
ىلا
e
ىلا
e
لَْيهِ     َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ َهاَجرَ     َماَماَماَما    ا

e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
لَْيهِ ا
e
    يفيفيفيف    »»»»ا

    مـامـامـامـا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتـهفهجرتـهفهجرتـهفهجرتـه««««    ::::قـالقـالقـالقـال    هنـاهنـاهنـاهنـا    الـرشط،الـرشط،الـرشط،الـرشط،    جـوابجـوابجـوابجـواب    »»»»ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته««««    ::::قالقالقالقال    أالولأالولأالولأالول
    قميةقميةقميةقمية        الالالال        حائلحائلحائلحائل        ونعونعونعونعميميميمي    زائلزائلزائلزائل    وظلوظلوظلوظل    يذهبيذهبيذهبيذهب    ععععمتامتامتامتا    لكهالكهالكهالكها    ٔالنٔالنٔالنٔالن    حلقارحلقارحلقارحلقارهتهتهتهتاااا    منكرة،منكرة،منكرة،منكرة،    ٔاéهأاéهأاéهأاéها    »»»»ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    هاجرهاجرهاجرهاجر

    ٔالفـاظٔالفـاظٔالفـاظٔالفـاظ    مـنمـنمـنمـن    ومـاومـاومـاومـا    »»»»مـامـامـامـا««««    ببببلكلكلكلكمـةمـةمـةمـة    ٔاأٔأاىتىتىتىت    ٔايـًضأايـًضأايـًضأايـًضا    وكـذ�وكـذ�وكـذ�وكـذ�    لـشأنه،لـشأنه،لـشأنه،لـشأنه،    حتحتحتحتقـًرياقـًرياقـًرياقـًريا    ٕاذنٕاذنٕاذنٕاذن    ذاب»،ذاب»،ذاب»،ذاب»،    وزهرةوزهرةوزهرةوزهرة    ''''

    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    ٔانٔانٔانٔان    عىلعىلعىلعىل    ليدلليدلليدلليدل    العمومالعمومالعمومالعموم    ٔالفاظٔالفاظٔالفاظٔالفاظ    منمنمنمن    »»»»ماماماما««««    ومهناومهناومهناومهنا    املوصواملوصواملوصواملوصو&&&&    أالسامءأالسامءأالسامءأالسامء    العموم،العموم،العموم،العموم،

    كـذا،كـذا،كـذا،كـذا،    للللٔاجـٔاجـٔاجـٔاجـ    مـنمـنمـنمـن    الثـاينالثـاينالثـاينالثـاين    كـرة،كـرة،كـرة،كـرة،    مبـاراةمبـاراةمبـاراةمبـاراة    يسمعيسمعيسمعيسمع    مسافرمسافرمسافرمسافر    واحدواحدواحدواحد    إالرادات،إالرادات،إالرادات،إالرادات،    كثريةكثريةكثريةكثرية    تكونتكونتكونتكون    اDنيااDنيااDنيااDنيا

    التحقريالتحقريالتحقريالتحقري        سبيلسبيلسبيلسبيل        عىلعىلعىلعىل        » » » » ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه        هاجرهاجرهاجرهاجر        ماماماما        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته« « « «         : : : : فقالفقالفقالفقال        جًداجًداجًداجًدا        كثريكثريكثريكثري    كذا،كذا،كذا،كذا،    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    الثالثالثالثالثالثالثالث

                ....اDنيااDنيااDنيااDنيا    لهذهلهذهلهذهلهذه    إالراداتإالراداتإالراداتإالرادات    يفيفيفيف    لللللكرثةلكرثةلكرثةلكرثة    وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�    لللللشأنلشأنلشأنلشأن

    قاعـدةقاعـدةقاعـدةقاعـدة    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    ٔاولٔاولٔاولٔاول    يفيفيفيف    ذكرذكرذكرذكر    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    »»»»ٕاليهٕاليهٕاليهٕاليه    هاجرهاجرهاجرهاجر    ماماماما    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته««««

    ٔاالٔاالٔاالٔاال        صاصاصاصاحلحلحلحل        لعمللعمللعمللعمل        مثالمثالمثالمثال    ذكرذكرذكرذكر    مثمثمثمث    ،،،،""""لنيةلنيةلنيةلنية����    ٕاالٕاالٕاالٕاال    مقبومقبومقبومقبو&&&&    والوالوالوال    صاحلةصاحلةصاحلةصاحلة    تكونتكونتكونتكون    الالالال    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    ٔانٔانٔانٔان    """"::::ويهويهويهويه

    ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،    ''''    هذاهذاهذاهذا    ولكنولكنولكنولكن    واحدةواحدةواحدةواحدة    الصورةالصورةالصورةالصورة    اكنتاكنتاكنتاكنت    وٕانوٕانوٕانوٕان    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    جتعلجتعلجتعلجتعل    النيةالنيةالنيةالنية    ٔانٔانٔانٔان    وبنيوبنيوبنيوبني    الهجرةالهجرةالهجرةالهجرة    وهووهووهووهو

    عىلعىلعىلعىل        ٔاؤاؤاؤاو        موزورموزورموزورموزور        والثاينوالثاينوالثاينوالثاين        » » » » ورسو'ورسو'ورسو'ورسو'    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    فهجرتهفهجرتهفهجرتهفهجرته««««    مأجورمأجورمأجورمأجور    فأالولفأالولفأالولفأالول    ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،    ''''    ليسليسليسليس    وهذاوهذاوهذاوهذا

    الالالال        ينكحهاينكحهاينكحهاينكحها        امرٔاةامرٔاةامرٔاةامرٔاة    ٔاؤاؤاؤاو    يصيهبايصيهبايصيهبايصيهبا    دنيادنيادنيادنيا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    سفرهسفرهسفرهسفره    اكناكناكناكن    ٕاذإاذإاذإاذا    معرهمعرهمعرهمعره    ٔاضاعٔاضاعٔاضاعٔاضاع    فقدفقدفقدفقد    مباًحامباًحامباًحامباًحا    سـيكونسـيكونسـيكونسـيكون    أالقلأالقلأالقلأالقل
        ....ٔاكرثٔاكرثٔاكرثٔاكرث

        العمل؟العمل؟العمل؟العمل؟    ٔاجرٔاجرٔاجرٔاجر    يضيعيضيعيضيعيضيع    ذ�ذ�ذ�ذ�    هلهلهلهل    معلمعلمعلمعل    يفيفيفيف    االٓخرةاالٓخرةاالٓخرةاالٓخرة    ونيةونيةونيةونية    اDنيااDنيااDنيااDنيا    نيةنيةنيةنية    اجمتعتاجمتعتاجمتعتاجمتعت    ٕاذإاذإاذإاذا    هلهلهلهل
ëعندëعندëعندëفليـصلفليـصلفليـصلفليـصل    ٔاأٔأاثثثثـرهـرهـرهـره    يفيفيفيف    ''''    وينـسأ وينـسأ وينـسأ وينـسأ     رزقـهرزقـهرزقـهرزقـه    يفيفيفيف    ''''    يبـسطيبـسطيبـسطيبـسط    ٔانٔانٔانٔان    ٔارادٔارادٔارادٔاراد    مـنمـنمـنمـن««««    أالحاديـثأالحاديـثأالحاديـثأالحاديـث    بعـبعـبعـبعـضضضض    عند    

    والنيبوالنيبوالنيبوالنيب    معره،معره،معره،معره،    يفيفيفيف    ويطيلويطيلويطيلويطيل    يرزقهيرزقهيرزقهيرزقه    وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    ٔانٔانٔانٔان    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    رمحهرمحهرمحهرمحه    سـيصلسـيصلسـيصلسـيصل    واحدواحدواحدواحد    »»»»رمحهرمحهرمحهرمحه

    القتـلالقتـلالقتـلالقتـل    عـىلعـىلعـىلعـىل    ححححهثهثهثهثمممم    املعركةاملعركةاملعركةاملعركة    يفيفيفيف    »»»»سلبهسلبهسلبهسلبه    فففف����    قتيًال قتيًال قتيًال قتيًال     قتلقتلقتلقتل    منمنمنمن««««    ::::يقوليقوليقوليقول    ----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----
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    خاصـتهخاصـتهخاصـتهخاصـته    منمنمنمن    يكونيكونيكونيكون    القتيلالقتيلالقتيلالقتيل    هذاهذاهذاهذا    معمعمعمع    ماماماما    لكلكلكلك    يأخذيأخذيأخذيأخذ    يعيعيعيعينينينين    »»»»سلبهسلبهسلبهسلبه    فففف����    قتيالً قتيالً قتيالً قتيالً     قتلقتلقتلقتل    منمنمنمن««««    ::::فقالفقالفقالفقال

            ::::نيتنينيتنينيتنينيتني    فيهفيهفيهفيه    هناهناهناهنا    غغغغنمية،نمية،نمية،نمية،    يوزعيوزعيوزعيوزع    الالالال    هوهوهوهو

    معهامعهامعهامعها        اجمتعتاجمتعتاجمتعتاجمتعت        لولولولو        الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل        العملالعملالعملالعمل    يفيفيفيف    ����    النيةالنيةالنيةالنية    ورسو'،ورسو'،ورسو'،ورسو'،    ����    أالصي»أالصي»أالصي»أالصي»    النيةالنيةالنيةالنية    اكنتاكنتاكنتاكنت    ٕاذإاذإاذإاذا    ::::نقولنقولنقولنقول

    مـنمـنمـنمـن    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    اكنـتاكنـتاكنـتاكنـت    ٕاذإاذإاذإاذا    ٔامأامأامأاما    النية،النية،النية،النية،    هذههذههذههذه    تبطلتبطلتبطلتبطل    الالالال    فٕاهنافٕاهنافٕاهنافٕاهنا    اDنيااDنيااDنيااDنيا    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    اكنتاكنتاكنتاكنت    ولوولوولوولو    ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى    نيةنيةنيةنية

            بدربدربدربدر    غغغغزوةزوةزوةزوة    يفيفيفيف    حدحدحدحدثثثث    وهذاوهذاوهذاوهذا    الصاالصاالصاالصاحلحلحلحل،،،،    العملالعملالعملالعمل    هذاهذاهذاهذا    تبطلتبطلتبطلتبطل    فٕاهنافٕاهنافٕاهنافٕاهنا    لللل¯نيا¯نيا¯نيا¯نيا    مبدٔاهامبدٔاهامبدٔاهامبدٔاها

ذْ ﴿﴿﴿﴿
e
ذْ َوا
e
ذْ َوا
e
ذْ َوا
e
ُ     يَِعُدمكُُ يَِعُدمكُُ يَِعُدمكُُ يَِعُدمكُُ     َوا duا ُ duا ُ duا ُ duْحَدى    ا

e
ْحَدىا
e
ْحَدىا
e
ْحَدىا
e
ائَِفتَْنيِ     ا dائَِفتَْنيِ الط dائَِفتَْنيِ الط dائَِفتَْنيِ الط dَا    الط dهنoَاا dهنoَاا dهنoَاا dهنoأالوىل؟أالوىل؟أالوىل؟أالوىل؟    الطائفةالطائفةالطائفةالطائفة    يهيهيهيه    ماماماما    ،،،،]]]]٧٧٧٧: : : : أالنفالأالنفالأالنفالأالنفال[[[[    ﴾﴾﴾﴾ا        

        ....وننتوننتوننتوننترصرصرصرص    قتالقتالقتالقتال    حيدحيدحيدحيدثثثث    دو،دو،دو،دو،العالعالعالع    عىلعىلعىلعىل    الظفرالظفرالظفرالظفر    يهيهيهيه    ::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل    الطائفةالطائفةالطائفةالطائفة

        الثانية؟الثانية؟الثانية؟الثانية؟    الطائفةالطائفةالطائفةالطائفة    يهيهيهيه    ماماماما

ْوَكةِ         َذاِت َذاِت َذاِت َذاِت         غَْريَ غَْريَ غَْريَ غَْريَ     اoنd اoنd اoنd اoنd     َوتََود½ونَ َوتََود½ونَ َوتََود½ونَ َوتََود½ونَ ﴿﴿﴿﴿    ::::تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل    قالقالقالقال    قتال،قتال،قتال،قتال،    بالبالبالبال    الغنميةالغنميةالغنميةالغنمية    عىلعىلعىلعىل    احلصولاحلصولاحلصولاحلصول dْوَكةِ الش dْوَكةِ الش dْوَكةِ الش dلَُمكْ لَُمكْ لَُمكْ لَُمكْ         تَُكونُ تَُكونُ تَُكونُ تَُكونُ         الش﴾﴾﴾﴾    
    يبطـليبطـليبطـليبطـل    ذ�ذ�ذ�ذ�    ٔانٔانٔانٔان    يبـنييبـنييبـنييبـني    ململململ    هللاهللاهللاهللا    ٔالنٔالنٔالنٔالن    ٔابـًدا،ٔابـًدا،ٔابـًدا،ٔابـًدا،    اجلهاد؟اجلهاد؟اجلهاد؟اجلهاد؟    يبطليبطليبطليبطل    هذاهذاهذاهذا    هلهلهلهل    والغنمية،والغنمية،والغنمية،والغنمية،    القتالالقتالالقتالالقتال    يفيفيفيف    ٕانٕانٕانٕان

    ولكـنولكـنولكـنولكـن    �،�،�،�،    هـذاهـذاهـذاهـذا    ٔانٔانٔانٔان    بنيـةبنيـةبنيـةبنيـة    لللللجهـادلجهـادلجهـادلجهـاد    خـرجخـرجخـرجخـرج    اهـد،اهـد،اهـد،اهـد،ا�ا�ا�ا�    ٔاجـرٔاجـرٔاجـرٔاجـر    مـنمـنمـنمـن    ينقصينقصينقصينقص    هذاهذاهذاهذا    ولكنولكنولكنولكن    اجلهاد،اجلهاد،اجلهاد،اجلهاد،

    مـسملمـسملمـسملمـسمل    عندعندعندعند    ا©يا©يا©يا©ي    احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    يفيفيفيف    كامكامكامكام    ٔاجرهٔاجرهٔاجرهٔاجره    وتعجلوتعجلوتعجلوتعجل    ٔاجرهٔاجرهٔاجرهٔاجره    منمنمنمن    اااأاجرً ٔاجرً ٔاجرً ٔاجرً     فقدفقدفقدفقد    ورجعورجعورجعورجع    غغغغنميةنميةنميةنمية    حصلحصلحصلحصل

    رسولرسولرسولرسول    قالقالقالقال    ----عهنامعهنامعهنامعهنام    هللاهللاهللاهللا    ريضريضريضريض----    معرمعرمعرمعر    بنبنبنبن    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    حديثحديثحديثحديث    منمنمنمن    والنساوالنساوالنساوالنسايئيئيئيئ    داودداودداودداود    ؤابوؤابوؤابوؤابو    ؤامحدؤامحدؤامحدؤامحد

    ٕاالٕاالٕاالٕاال    نميـةنميـةنميـةنميـةالغ الغ الغ الغ     فيـصيبونفيـصيبونفيـصيبونفيـصيبون    هللاهللاهللاهللا    سـبيلسـبيلسـبيلسـبيل    يفيفيفيف    تغـزوتغـزوتغـزوتغـزو    غازيـةغازيـةغازيـةغازيـة    منمنمنمن    ماماماما««««    ::::----وسملوسملوسملوسمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    هللاهللاهللاهللا

        ....»»»»ٔاجرمهٔاجرمهٔاجرمهٔاجرمه    هلهلهلهلمممم    متمتمتمت    غغغغنميةنميةنميةنمية    يصيبوايصيبوايصيبوايصيبوا    ململململ    فٕانفٕانفٕانفٕان    الثلثالثلثالثلثالثلث    هلهلهلهلمممم    ويبقويبقويبقويبقىىىى    االٓخرةاالٓخرةاالٓخرةاالٓخرة    منمنمنمن    ٔاجرمهٔاجرمهٔاجرمهٔاجرمه    ثلثلثلثليثيثيثيث    تعجلواتعجلواتعجلواتعجلوا

    والغنميـةوالغنميـةوالغنميـةوالغنميـة    االٓخرةاالٓخرةاالٓخرةاالٓخرة    يفيفيفيف    واحدواحدواحدواحد    ثلثثلثثلثثلث    يأخذوايأخذوايأخذوايأخذوا    فغفغفغفغمنمنمنمنوا،وا،وا،وا،    ٔاأٔأاغغغغنام،نام،نام،نام،        ثالثةثالثةثالثةثالثة    هلهلهلهلمممم    لللللجهادلجهادلجهادلجهاد    خرجواخرجواخرجواخرجوا    فهؤالءفهؤالءفهؤالءفهؤالء

        ....للللالالالالٓخرةٓخرةٓخرةٓخرة    نيتهنيتهنيتهنيته    جيجيجيجيعلعلعلعل    خيلصخيلصخيلصخيلص    إالنسانإالنسانإالنسانإالنسان    فٕاذنفٕاذنفٕاذنفٕاذن    أالجر،أالجر،أالجر،أالجر،    بثلبثلبثلبثليثيثيثيث    تعجلتتعجلتتعجلتتعجلت

    بـأس،بـأس،بـأس،بـأس،    فـالفـالفـالفـال    اDنيااDنيااDنيااDنيا    منمنمنمن    آخرآخرآخرآخر    يشيشيشيشءءءء    النيةالنيةالنيةالنية    هذههذههذههذه    معمعمعمع    ععععاااامجلمجلمجلمجل    عىلعىلعىلعىل    الرشعالرشعالرشعالرشع    وحثوحثوحثوحث    النيةالنيةالنيةالنية    اكنتاكنتاكنتاكنت    فٕانفٕانفٕانفٕان

    ''''        يطاليطاليطاليطال        وووو        ٔاأٔأاثثثثرهرهرهره        يفيفيفيف        ''''        ينسأ ينسأ ينسأ ينسأ         ٔانٔانٔانٔان        ٔايًضأايًضأايًضأايًضا        ذ�ذ�ذ�ذ�        وراءوراءوراءوراء    منمنمنمن    ويريدويريدويريدويريد    هللاهللاهللاهللا    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    تقر�تقر�تقر�تقر�    رمحهرمحهرمحهرمحه    وصلوصلوصلوصل    مكمكمكمكنننن
        ....رزقهرزقهرزقهرزقه    يفيفيفيف    عليهعليهعليهعليه    ويوسعويوسعويوسعويوسع    يرزقيرزقيرزقيرزق    ؤانؤانؤانؤان    معرهمعرهمعرهمعره    يفيفيفيف

        ::::احلديثاحلديثاحلديثاحلديث    منمنمنمن    يستفاديستفاديستفاديستفاد    ماماماما
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        ....فضلهافضلهافضلهافضلها    وعظموعظموعظموعظم    الصاحلة،الصاحلة،الصاحلة،الصاحلة،    النيةالنيةالنيةالنية    ٔاأٔأامهمهمهمهيةيةيةية۞۞۞۞

        ....�لنية�لنية�لنية�لنية    ططططمرتبمرتبمرتبمرتب    هللاهللاهللاهللا    عندعندعندعند    أالعاملأالعاملأالعاملأالعامل    يفيفيفيف    الثوابالثوابالثوابالثواب    مدارمدارمدارمدار    ٔانٔانٔانٔان۞۞۞۞

        ....بعبعبعبعضضضض    منمنمنمن    بعضهابعضهابعضهابعضها    العباداتالعباداتالعباداتالعبادات    ومتومتومتومتزيزيزيزي    العادة،العادة،العادة،العادة،    منمنمنمن    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    متمتمتمتزيزيزيزي    ٔاهنأاهنأاهنأاهنا    النيةالنيةالنيةالنية    فوائدفوائدفوائدفوائد    منمنمنمن۞۞۞۞

    ينينينينإ إ إ إ ««««    ::::معـاذمعـاذمعـاذمعـاذ    قـالقـالقـالقـال    كـامكـامكـامكـام    علهيـاعلهيـاعلهيـاعلهيـا    يثـابيثـابيثـابيثـاب    مـسـتحباتمـسـتحباتمـسـتحباتمـسـتحبات    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    املباحـاتاملباحـاتاملباحـاتاملباحـات    تتحولتتحولتتحولتتحول    الصاحلةالصاحلةالصاحلةالصاحلة    �لنية�لنية�لنية�لنية۞۞۞۞
    يفيفيفيف    ااااللللليلليلليلليل    طولطولطولطول    ٔانتٔانتٔانتٔانت    لللللفجر،لفجر،لفجر،لفجر،    تقومتقومتقومتقوم    نيتكنيتكنيتكنيتك    ويفويفويفويف    ينامينامينامينام    »»»»قوميتقوميتقوميتقوميت    احتسباحتسباحتسباحتسب    كامكامكامكام    نوميتنوميتنوميتنوميت    احتسباحتسباحتسباحتسب
        ....ذ�ذ�ذ�ذ�    عىلعىلعىلعىل    وقسوقسوقسوقس    عبادة،عبادة،عبادة،عبادة،    ٔالككٔالككٔالككٔالكك    العبادةالعبادةالعبادةالعبادة    عىلعىلعىلعىل    قوىقوىقوىقوىلتتلتتلتتلتت    تألكتألكتألكتألك    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،ٔاجر،    ويفويفويفويف    عبادةعبادةعبادةعبادة

            ....النيةالنيةالنيةالنية    يشيشيشيشءءءء    ٔامهٔامهٔامهٔامه    بأنبأنبأنبأن    يتعلليتعلليتعلليتعلل    لللللصالةلصالةلصالةلصالة    تدعوهتدعوهتدعوهتدعوه    عندماعندماعندماعندما    الناسالناسالناسالناس    بعبعبعبعضضضض    ٔانٔانٔانٔان۞۞۞۞

    روروروروحححح،،،،    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    للللالالالٔالعـضاء،ٔعـضاء،ٔعـضاء،ٔعـضاء،    اجلـسداجلـسداجلـسداجلـسد    مبـمبـمبـمبـزن&زن&زن&زن&    والعمـلوالعمـلوالعمـلوالعمـل    الـروالـروالـروالـروحححح،،،،    مبـمبـمبـمبـزن&زن&زن&زن&    النيـةالنيـةالنيـةالنيـة    ::::يقوليقوليقوليقول    القالقالقالقميميميمي    ابنابنابنابن----

    حفحفحفحفركةركةركةركة        النيةالنيةالنيةالنية        تصحبهتصحبهتصحبهتصحبه        ململململ        ٕاذإاذإاذإاذا        العملالعملالعملالعمل        وكذ�وكذ�وكذ�وكذ�        مفوات،مفوات،مفوات،مفوات،        الروالروالروالروحححح        فارقفارقفارقفارق        ٕاذإاذإاذإاذا    ا©يا©يا©يا©ي    اكجلسداكجلسداكجلسداكجلسد    والعملوالعملوالعملوالعمل

        ....معلمعلمعلمعل    منمنمنمن    لللللنيةلنيةلنيةلنية    والبدوالبدوالبدوالبد    روروروروحححح    فالنيةفالنيةفالنيةفالنية    ابث،ابث،ابث،ابث،عععع

    - - - - وسملوسملوسملوسمل        عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    فعفعفعفع����    ماماماما    وهووهووهووهو    مثالمثالمثالمثال    وذكروذكروذكروذكر    قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة    ذكرذكرذكرذكر    التعلالتعلالتعلالتعلميميميمي    ٔاساليبٔاساليبٔاساليبٔاساليب    منمنمنمن۞۞۞۞
        ....لللللتعللتعللتعللتعلميميميمي    طريقطريقطريقطريق    ٔافضلٔافضلٔافضلٔافضل    وهذاوهذاوهذاوهذا

    تفقـدهتفقـدهتفقـدهتفقـده    وقدوقدوقدوقد    »»»»نوىنوىنوىنوى    ماماماما    امرئامرئامرئامرئ    للكللكللكللك    وٕامناوٕامناوٕامناوٕامنا««««    النية،النية،النية،النية،    تصغرهتصغرهتصغرهتصغره    كبريكبريكبريكبري    معلمعلمعلمعل    ربربربرب    املباراملباراملباراملباركككك    ابنابنابنابن    قولقولقولقول۞۞۞۞

        ....املرٔاةاملرٔاةاملرٔاةاملرٔاة    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    هاجرهاجرهاجرهاجر    ا©يا©يا©يا©ي    الرجلالرجلالرجلالرجل    مثلمثلمثلمثل    يعيعيعيعينينينين

نَْيا««««    ::::قالقالقالقال    و©�و©�و©�و©�    الشهوة،الشهوة،الشهوة،الشهوة،    اDيناDيناDيناDين    ومنقصاتومنقصاتومنقصاتومنقصات    اDنيااDنيااDنيااDنيا    ملهياتملهياتملهياتملهيات    ٔاشدٔاشدٔاشدٔاشد    ::::۞۞۞۞ ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِنَْيا ُDِ    ،و    يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَا،يُِصْيُهبَاoواoواoواoامرٔاةامرٔاةامرٔاةامرٔاة    ا    

        ....»»»»نكحهانكحهانكحهانكحهاي ي ي ي 

        ....النيةالنيةالنيةالنية    ٔاصلٔاصلٔاصلٔاصل    تغريتغريتغريتغري    ململململ    ماماماما    علهياعلهياعلهياعلهيا    تؤتؤتؤتؤثثثثرررر    الالالال    النيةالنيةالنيةالنية    عىلعىلعىلعىل    تردتردتردترد    اليتاليتاليتاليت    واخلواطرواخلواطرواخلواطرواخلواطر    الوساوسالوساوسالوساوسالوساوس    ::::۞۞۞۞

    هـذههـذههـذههـذه    فـلكفـلكفـلكفـلك    كـذا،كـذا،كـذا،كـذا،    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ''''    فيقولفيقولفيقولفيقول        الشـيطانالشـيطانالشـيطانالشـيطان    فيأتيهفيأتيهفيأتيهفيأتيه    يتصدقيتصدقيتصدقيتصدق    صالةصالةصالةصالة    يفيفيفيف    دخلدخلدخلدخل    مكمكمكمكنننن    ::::مثا'مثا'مثا'مثا'    

    الـصالةالـصالةالـصالةالـصالة    يفيفيفيف    هـوهـوهـوهـو    يسـتجيب؟يسـتجيب؟يسـتجيب؟يسـتجيب؟    كيفكيفكيفكيف    '،'،'،'،    يسـتجيبيسـتجيبيسـتجيبيسـتجيب    ململململ    ماماماما    النيةالنيةالنيةالنية    تqتqتqتq    يفيفيفيف    ررررتؤتؤتؤتؤثثثث    الالالال    الوساوسالوساوسالوساوسالوساوس

    مرامرامرامرايئيئيئيئ        فهذافهذافهذافهذا        يراهيراهيراهيراه        منمنمنمن        ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل        منمنمنمن        القراءةالقراءةالقراءةالقراءة        يفيفيفيف        يطيليطيليطيليطيل        ٔاؤاؤاؤاو        السامعنيالسامعنيالسامعنيالسامعني    ٔاجلٔاجلٔاجلٔاجل    منمنمنمن    صوتهصوتهصوتهصوته    حيسنحيسنحيسنحيسن    يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ 

        ........اداداداد    يفيفيفيف    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    مأجور،مأجور،مأجور،مأجور،    هوهوهوهو    يسـتجيبيسـتجيبيسـتجيبيسـتجيب    ململململ    ماماماما    فٕاذنفٕاذنفٕاذنفٕاذن    ��،��،��،��،    والعياذوالعياذوالعياذوالعياذ
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�� معهد شيخ اإلسالم العلمي

    حـسن،حـسن،حـسن،حـسن،أ أ أ أ     بيتـكبيتـكبيتـكبيتـك    يفيفيفيف    اقعـداقعـداقعـداقعـد    العـملالعـملالعـملالعـمل    طالـبطالـبطالـبطالـب    يقاليقاليقاليقال    يكيكيكيك    تتعملتتعملتتعملتتعمل    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ::::����    يقوليقوليقوليقول    الوسواسالوسواسالوسواسالوسواس    يأتيكيأتيكيأتيكيأتيك

    مـنمـنمـنمـن    ٔاتيـتٔاتيـتٔاتيـتٔاتيـت    ا©يا©يا©يا©ي    العمـلالعمـلالعمـلالعمـل    ؤاجـرؤاجـرؤاجـرؤاجـر    أالجرأالجرأالجرأالجر    وحصلوحصلوحصلوحصل    وادفعهاوادفعهاوادفعهاوادفعها    الوساوسالوساوسالوساوسالوساوس    هذههذههذههذه    جاهدجاهدجاهدجاهد    الالالال    ::::نقولنقولنقولنقول

        ....ٔاجٔاجٔاجٔاج����

            ::::يقوليقوليقوليقول    و©�و©�و©�و©�

ـــــشك½  ـــــشك½ وال ـــــشك½ وال ـــــشك½ وال ـــــدَ     وال ـــــدَ بع ـــــدَ بع ـــــدَ بع ـــــلِ     بع ـــــلِ الفع ـــــلِ الفع ـــــلِ الفع ّرُ     الالالال    الفع ّرُ ِ ّرُ ِ ـــــؤثثثِثّرُ ِ ُ ـــــؤي ُ ـــــؤي ُ ـــــؤي ُ         ي
        

        تَْكــــــــُرثُ تَْكــــــــُرثُ تَْكــــــــُرثُ تَْكــــــــُرثُ     الــــــــشكوالــــــــشكوالــــــــشكوالــــــــشكوككككُ ُ ُ ُ     ٕاذإاذإاذإاذا    كــــــــذاكــــــــذاكــــــــذاكــــــــذا        
    ....ـادـادـادـاد    وهـذاوهـذاوهـذاوهـذا    ....ـاد،ـاد،ـاد،ـاد،    يفيفيفيف    ؤانـتؤانـتؤانـتؤانـت    جاهـدهاجاهـدهاجاهـدهاجاهـدها    ولكـنولكـنولكـنولكـن    يـرضيـرضيـرضيـرضكككك،،،،    الالالال    الوسـاوسالوسـاوسالوسـاوسالوسـاوس    كـرثتكـرثتكـرثتكـرثت    عندعندعندعند    ٔائائائاي        

نd ««««    ::::يقـوليقـوليقـوليقـول    ----وسـملوسـملوسـملوسـمل    عليهعليهعليهعليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل----    النيبالنيبالنيبالنيب    الشـيطانالشـيطانالشـيطانالشـيطان    ....اداداداد    منمنمنمن    ٔالنهٔالنهٔالنهٔالنه    رشعي،رشعي،رشعي،رشعي، e
نd ا e
نd ا e
نd ا e
ْيَطانَ     ا dْيَطانَ الـشـ dْيَطانَ الـشـ dْيَطانَ الـشـ dالـشـ    

    ذ�ذ�ذ�ذ�        ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل        تلتفتتلتفتتلتفتتلتفت        فالفالفالفال        �،�،�،�،        سـيوسوسسـيوسوسسـيوسوسسـيوسوس    لللل¯رس¯رس¯رس¯رس    تأيتتأيتتأيتتأيت    ملاملاملاملا    فأنتفأنتفأنتفأنت    »»»»لكهالكهالكهالكها    ِباoْطُرِقهِ ِباoْطُرِقهِ ِباoْطُرِقهِ ِباoْطُرِقهِ     آَدمَ آَدمَ آَدمَ آَدمَ     الْبنِ الْبنِ الْبنِ الْبنِ     قََعدَ قََعدَ قََعدَ قََعدَ 

                ....وعالوعالوعالوعال    جلجلجلجل    هللاهللاهللاهللا    يأجريأجريأجريأجركككك

    رمضانرمضانرمضانرمضان    يفيفيفيف    يوميوميوميوم    ٔاولٔاولٔاولٔاول    مثالً مثالً مثالً مثالً     غًداغًداغًداغًدا    نوى،نوى،نوى،نوى،    فقدفقدفقدفقد    عملعملعملعمل    مفنمفنمفنمفن    لللللعمل،لعمل،لعمل،لعمل،    éبعةéبعةéبعةéبعة    النيةالنيةالنيةالنية    ٔانٔانٔانٔان    ::::نقولنقولنقولنقول    بهبهبهبه    خنخنخنخنمتمتمتمت    ماماماما

    فقدفقدفقدفقد    عملعملعملعمل    مفنمفنمفنمفن    العملالعملالعملالعمل    تتبعتتبعتتبعتتبع    النيةالنيةالنيةالنية    ٔالنٔالنٔالنٔالن    نويت،نويت،نويت،نويت،    ٔانتٔانتٔانتٔانت    يبقيبقيبقيبقىىىى    ت،ت،ت،ت،ومنومنومنومن    تتتتوتسحر وتسحر وتسحر وتسحر     �لسحور�لسحور�لسحور�لسحور    فأتيتفأتيتفأتيتفأتيت

    الـصالةالـصالةالـصالةالـصالة    يفيفيفيف    يـدخليـدخليـدخليـدخل    تنـو،تنـو،تنـو،تنـو،    ململململ    ٔانتٔانتٔانتٔانت    لهالهالهالها    ويوسوسويوسوسويوسوسويوسوس    يأتهيايأتهيايأتهيايأتهيا    الشـيطانالشـيطانالشـيطانالشـيطان    الناسالناسالناسالناس    بعبعبعبعضضضض    ٔالنٔالنٔالنٔالن    نوى،نوى،نوى،نوى،

    تنـوتنـوتنـوتنـو    ململململ    ٔاكيـدٔاكيـدٔاكيـدٔاكيـد    ٔانـتٔانـتٔانـتٔانـت    العـشاء،العـشاء،العـشاء،العـشاء،    صـالةصـالةصـالةصـالة    هذههذههذههذه    ٔانٔانٔانٔان    نويتنويتنويتنويت    ٔانتٔانتٔانتٔانت    يقوليقوليقوليقول    الصالةالصالةالصالةالصالة    منمنمنمن    يطلعيطلعيطلعيطلع    ماماماما    وبعدوبعدوبعدوبعد

    الـسـنة،الـسـنة،الـسـنة،الـسـنة،    نتظـرنتظـرنتظـرنتظـرم م م م     وجلسوجلسوجلسوجلس    وصليتوصليتوصليتوصليت    توضأتتوضأتتوضأتتوضأت    بييتبييتبييتبييت    منمنمنمن    ٔاتيتٔاتيتٔاتيتٔاتيت    ٔاعرفٔاعرفٔاعرفٔاعرف        ٔاëٔاëٔاëٔاë    الالالال    نفسك،نفسك،نفسك،نفسك،    راجعراجعراجعراجع

        ....القلبالقلبالقلبالقلب    حملهاحملهاحملهاحملها    والنيةوالنيةوالنيةوالنية    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    ااااننننهتهتهتهتـىـىـىـى    خالصخالصخالصخالص

        ....ولمكولمكولمكولمك    يليليليل    هللاهللاهللاهللا    واسـتغفرواسـتغفرواسـتغفرواسـتغفر    هذاهذاهذاهذا    قويلقويلقويلقويل    ٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول

        ٕاليكٕاليكٕاليكٕاليك    ونتوبونتوبونتوبونتوب    نسـتغفرنسـتغفرنسـتغفرنسـتغفركككك    ٔانتٔانتٔانتٔانت    ٕاالٕاالٕاالٕاال    ٕا'ٕا'ٕا'ٕا'    الالالال    ٔانٔانٔانٔان    نشهدنشهدنشهدنشهد    ووووحبحبحبحبمدمدمدمدكككك    اااالللللهملهملهملهم    سـبحانكسـبحانكسـبحانكسـبحانك

        ....وبراكتهوبراكتهوبراكتهوبراكته    هللاهللاهللاهللا    ورمحةورمحةورمحةورمحة    عليمكعليمكعليمكعليمك    والسالموالسالموالسالموالسالم

        ....    أالولأالولأالولأالول    اDرساDرساDرساDرس    ااااننننهتهتهتهتـىـىـىـى    

    


